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บทคัดยอ
วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ
ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ และผูติดตามและบทบาทหนาที่ของนิทาน
พืน้ บานในวรรณกรรมญีป่ นุ สมัยเมจิและทะอิโฌ โดยศึกษาผานตัวละคร
โมะโมะตะโร ยักษ และผูติดตาม ในเรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากนิทาน
พืน้ บานเรือ่ ง “โมะโมะตะโร” จํานวน 8 เรือ่ ง ตัง้ แตป ค.ศ. 1891 (ปเมจิ
ที่ 24) จนถึงป ค.ศ. 1924 (ปทะอิโฌที่ 13) ไดแก “โอะนิโมะโมะตะโร”
ของ โอะสะกิ โคโย, “อิมะโมะโมะตะโร” และ “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ”
ของ เคียว โนะ วะระเบะอิ, “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” ของ อิวะยะ
ซะสะนะมิ, “โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ, “โมะโมะตะโร”
ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ, “โมะโมะตะโร” ของ มะทุซมุระ ทะเกะโอะ
และ “โมะโมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ จากการศึกษาพบวา
เรือ่ งสัน้ ดังกลาวนัน้ มีการสรางตัวละคร โมะโมะตะโร ยักษ และผูต ดิ ตาม
แตกตางกันออกไปโดยแบงได ตามชวงป ดังตอไปนี้ 1) ชวงปลายสมัย
เมจิ เนนการเขียนแบบเพิ่มเรื่องสวนหลัง มีการปรับเพิ่ม-ลดตัวละคร
และสรางตัวละครใหม 2) ชวงตน-กลาง สมัยทะอิโฌ นําเนื้อหาของ
นิ ท านพื้ น บ า นมาใช เ หมื อ นเดิ ม โดยเน น การดั ด แปลงในส ว นของ
รายละเอียด 3) ชวงปลายสมัยทะอิโฌ มีลักษณะการเขียนโดยเพิ่ม
เนื้อเรื่องทั้งสวนหนา และสวนหลังของนิทานพื้นบาน และดัดแปลง
ภาพลักษณของตัวละครใหตรงขามกับนิทานพืน้ บาน โดยผูเ ขียนใชนทิ าน
พื้นบานเปนโครงเรื่องหลักและดัดแปลงเนื้อหา ตัวละครเพิ่มเติมโดยมี
วัตถุประสงคตา งกัน เชน เพือ่ ใหเนือ้ หาสนุกสนาน สะทอนเหตุการณทาง
ประวัติศาตรและสังคม และสะทอนถึงพฤติกรรมของมนุษย เปนตน
1
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The Folk Tale using in Japanese Modern
Literature: Focus on Momotarou, Demon
and the Followers in Meiji and Taishou
Period’s Literature
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Abstract
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The aims of this research are to study the changing
of Momotarou, Demon, and the followers’ character and the
roll of the folk tale through Meiji and Taishou period’s
literature by focus on Momotarou, Demon, and the followers’
character in “Momotarou” Folk tale using short story for
8 stories between 1891 to 1924, which is “Onimomotarou”
by Osaki Kouyou, “Imamomotrou” and “Nihongodaibanashi”
by Kyou No Warabei, “Momotarouzokuhanashi” by Iwaya
Sazanami, “Momotarou” by Kusuyama Masao, “Momotarou”
by Sakai Toshihiko, “Momotarou” by Matsumura Takeo,
“Momotarou” by Akutagawa Ryuunosuke. Through this
research have found that the changing of Momotarou, Demon,
and the followers’ character can be separated into 3 period,
which is 1) Last of Meiji period, almost adding the story in
the last part and add or cut of the characters or making the
new characters. 2) First and Middle of Taishou period, almost
using the same story of the folk tale but change or add more
details of the character. 3) Last of Taishou period, found the
additional of first part and last part of the folk tale story and
also changing the character opposite of the folk tale story.
Though this study, Researcher found that the folk tale were
changing the story for make the story more funny, show the
history on those period or the human habit.
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1. บทนํา
นิทานพื้นบานนั้นเปนเรื่องเลาปากตอปาก
ที่เลาสืบตอกันมาตั้งแตสมัยโบราณ มักพบการนํา
นิทานพื้นบานมาดัดแปลงหรือใชเปนสวนหนึ่งใน
เนื้อหาวรรณกรรมสมัยใหมของญี่ปุนอยูหลายเรื่อง
เชน “โอะโตะงิโสฌิ” ของ ดะสะอิ โอะซะมุ ซึ่งเปน
ผลงานทีม่ ชี อื่ เสียงและเปนทีร่ จู กั กันดี นอกจากนัน้ ยัง
มีผลงานของนักเขียนชือ่ ดัง อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ
ที่ไดนํานิทานพื้นบานมาสรางสรรคผลงาน ในเรื่อง
“คะชิกะชิยะมะ”, “เคียวกุนดัน”, “ซะรุกะนิงซั เซ็น”
และ “โมะโมะตะโร” อีกดวย แตทวางานเขียนเหลา
นี้มักถูกมองวาเปนงานเขียนในเชิงลอเลียน ขาด
ศิลปะดานการเขียน และการนําแนวคิดตางๆ มาใช
ในงานเขียน จึงทําใหผลงานดังกลาวไมไดรับความ
นิยมในการทําวิจัย แมวาผลงานที่มีชื่อเสียง เชน
“โอะโตะงิโสฌิ” จะมีการทําวิจัยจํานวนมาก แตยัง
ขาดการวิจยั ในแงมมุ ของการนําเอานิทานพืน้ บานมา
ดัดแปลงในวรรณกรรมสมัยใหมของญี่ปุนรวมไปถึง
รูปแบบของการดัดแปลงดังกลาว
นิทานพืน้ บานนัน้ แตเดิมไมมรี ปู แบบตายตัว
เนื่องจากเปนเรื่องเลาแบบ มุขปาฐะ ที่ปู ยา ตา ยาย
พอ แม หรือญาติในครอบครัวเลาใหกับลูกหลานฟง
จึงมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ตัวละคร ฉากแตกตาง
กันไปตามพื้นที่ และคนเลาเรื่อง จนกระทั่งสมัย
มุโรมะชิ (ค.ศ. 1550-ค.ศ. 1630) ชวงระหวางสมัย
สงครามภายในจนถึงชวงตนสมัยเอโดะ เนื้อหาของ
นิทานพืน้ บานจึงเปนรูปเปนรางมากขึน้ จะกระทัง่ เริม่
มีการบันทึกเปนตัวอักษรตั้งแตชวงตนสมัยเอโดะ
เปนตนมา โดยนิทานพื้นบาน “โมะโมะตะโร” ไดรับ
การจัดใหเปนหนึ่งในนิทานพื้นบานทั้ง 5 ของญี่ปุน
(“โมะโมะตะโร”, “คะชิกะชิยะมะ”, “ซะรุกะนิงซั เซ็น”,
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“ฌิตะกิรซิ สุ เุ มะ”, “ฮะนะซะกะจิอ”ิ ) และไดรบั ความ
นิยมเปนอยางสูงในบรรดาเยาวชน จนกลายเปนสวน
หนึ่ ง ของตํ า ราเรี ย นญี่ ปุ  น ในสมั ย เมจิ ที่ 20 (ค.ศ.
1887) หลังจากนัน้ จึงมีการตีพมิ พเปนหนังสือสําหรับ
เยาวชน ไปจนถึงหนังสือภาพ จึงทําใหนทิ านพืน้ บาน
“โมะโมะตะโร” นั้นมีความใกลชิดกับครอบครัว
ชาวญี่ปุนอยางที่สุด จนกระทั่งปจจุบันนอกจากจะ
เปนหนังสือภาพแลวยังมีการนํามาเผยแพรอยางกวาง
ขวางผานทางสือ่ ตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน และจัดเปน
นิทานพื้นบานที่นิยมนํามาดัดแปลงเนื้อหามากที่สุด
นับตั้งแตนิทานพื้นบาน “โมะโมะตะโร”
มีรูปแบบชัดเจน และเปนที่รูจักกันโดยทั่วไปแลว
พบว า มี นั ก เขี ย นหลายคนนํ า เอานิ ท านพื้ น บ า น
“โมะโมะตะโร” มาดัดแปลงเนื้อหาเพื่อสะทอนให
เห็นถึงสภาพสังคม หรือประวัติศาสตรในสมัยนั้น
เชน โอะสะกิ โคโย (尾崎紅葉), เคียะกุเต บะกิน
(曲亭馬琴) , ซะกะอิ โทะฌิ ฮิ โ กะ (堺利彦) ,
อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ (芥川龍之介) เปนตน
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ นิ ท านพื้ น บ า น
“โมะโมะตะโร” และวรรณกรรมที่ดัดแปลงมาจาก
นิทานพื้นบาน “โมะโมะตะโร” ที่ผานมา ผูวิจัยแบง
ลักษณะงานวิจัยออกเปน 4 ประเภท ไดแก
1. การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ เชน นะเมะกะวะ มิชิโอะ2 (滑川道夫)
ศึกษาในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ นิทานพื้นบาน
“โมะโมะตะโร” เชน หนังสือภาพอะกะฮง, นิทานเด็ก
เลาปากเปลา, นิทานพื้นบาน/นิทานเด็ก/นวนิยาย,
หนังสือภาพ/การตนู และขอถกเถียงเกีย่ วกับโมะโมะ
ตะโรผานมุมมองดานวัฒนธรรมนิทานเด็กเปนหลัก
โอฟุจิ มิกิโอะ3 (大藤幹夫) ศึกษา “โมะโมะตะโร”
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ทั้ ง 5 ฉบั บ ของ ซะสะนะมิ โดย
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เปรียบเทียบรูปประโยคในแตละฉากเพื่อดูสวนที่ถูก
ปรับเปลี่ยนหรือตัดออกไป มะทุซบะระ โนะริโกะ4
(松原哲子) ศึกษาคําทีน
่ ยิ มใชในสมัยนัน้ รวมไปถึง
การเพิม่ ปจจัยใหมในเนือ้ หาของเรือ่ ง “โมะโมะตะโร”
ในหนังสืออะกะฮง/คุโระฮง/อะโอะฮง/คิอโิ ระเฮียวชิ
2. การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบอบการ
ปกครองดวยทหาร เชน โคะทะกิ ฮะรุโกะ5 (小滝
晴子) ศึกษาเนื้อหาของ “โมะโมะตะโร” ที่เปลี่ยน
ไปหรื อ คงเอาไว ภ ายหลั ง สงคราม เนื่ อ งจากช ว ง
สงครามมีการนําเรื่อง “โมะโมะตะโร” มาใชเพื่อ
ส ง เสริ ม ระบอบการปกครองด ว ยทหาร แต ห ลั ง
สงครามชวงหนึง่ มีการหามยุง เกีย่ วกับเรือ่ ง “โมะโมะ
ตะโร” รวมทั้ ง การปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาเพื่ อ ไม ใ ห
เยาวชนเกิดความเขาใจผิด
3. การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การวิ พ ากษ
วิจารณสังคม เชน ฮิระดะ โคสะบุโร6 (原田光三
郎) ศึกษาผลงานของอะกุตะงะวะวามีการสรางภาพ
ลักษณของโมะโมะตะโรและยักษใหมลี กั ษณะตรงกัน
ขามเพื่อวิพากษวิจารณสังคม
4. การศึกษาเกี่ยวกับหนังสือภาพ เชน
ซะกะโนะ ยูโกะ7 (坂野陽子) ศึกษาปญหาของ
แวดวงวรรณกรรมเยาวชนและหนังสือภาพ รวมไปถึง
หนังสือภาพทีด่ ี โดยวิเคราะหผา นประวัตศิ าสตรของ
หนั ง สื อ ภาพนิ ท านพื้ น บ า น ซึ่ ง เน น ศึ ก ษาเรื่ อ ง
“โมะโมะตะโร” เปนหลัก โดยงานวิจยั สําคัญเกีย่ วกับ
“โมะโมะตะโร” คือการศึกษาการเปลีย่ นแปลงรูปแบบ
ของนิทานพื้นบาน “โมะโมะตะโร” ของนะเมะกะวะ
มิชิโอะ8 ซึ่งไดศึกษาในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
นิทานพื้นบาน “โมะโมะตะโร” ไมวาจะเปนหนังสือ
ภาพอะกะฮง (赤本) , นิ ท านเด็ ก เล า ปากเปล า

(口演童話),

นิทานพื้นบาน/นิทานเด็ก/นวนิยาย
(御伽噺・童話・小説) , หนั ง สื อ ภาพ/การ ตู น
(絵本・漫画) และขอถกเถียงเกีย
่ วกับโมะโมะตะโร
(桃太郎論考) ผานมุมมองดานวัฒนธรรมนิทาน
เด็กเปนหลัก
ผูวิจัยจึงทําการศึกษาในแงการนําเอานิทาน
พื้ น บ า นมาใช ใ นวรรณกรรมญี่ ปุ  น สมั ย ใหม โดย
บทความวิจยั นีผ้ วู จิ ยั จะเนนศึกษาจากวรรณกรรมญีป่ นุ
สมัยใหมซึ่งดัดแปลงเนื้อหามาจากนิทานพื้นบานเรื่อง
“โมะโมะตะโร” ในชวงสมัยเมจิ และทะอิโฌ จํานวน
8 เรือ่ ง ไดแก “โอะนิโมะโมะตะโร” (鬼桃太郎) ของ
โอะสะกิ โคโย (尾崎紅葉), “อิมะโมะโมะตะโร” (今
桃太郎) และ “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” (日本五大
噺) ของ เคี ย วโนะวะระเบะอิ (京の藁兵衛) ,
“โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” (桃太郎続話) ของ
อิวะยะ ซะสะนะมิ (巌谷小波), “โมะโมะตะโร”
(桃太郎) ของ คุซย
ุ ะมะ มะซะโอะ (楠山正雄), “โมะ
โมะตะโร” (桃太郎) ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ
(堺利彦), “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ มะทุซมุ
ระ ทะเกะโอะ (松村武雄) และ “โมะโมะตะโร” (桃
太郎) ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ (芥川竜之介)
โดยศึ ก ษาผ า นตั ว ละครหลั ก ของเรื่ อ ง ได แ ก
โมะโมะตะโร, ยักษ และผูติดตาม (สุนัข ลิง ไกฟา)

2. วัตถุประสงค
วิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบของตั ว ละครโมะโมะตะโร,
ยั ก ษ และผู  ติ ด ตาม และการนํ า นิ ท านพื้ น บ า น
“โมะโมะตะโร” มาดัดแปลงเพื่อใชในวรรณกรรม
ญี่ปุนสมัยเมจิและทะอิโฌ

4

松原 哲子「桃太郎」の物草双紙考」『實踐國文學 75』、2009年3月15日、pp.34-43

5

小滝晴子「ある日の「桃太郎」」『茨女国文 創刊号 39-43』、1989年6月20日

6

原田光三郎「芥川龍之介における主体の問題 : 「桃太郎」を中心に」『論叢 国語教育学 (11)』、2015年7月31日、pp.21-33

7

坂野陽子「<卒論>絵本論 : 桃太郎を中心に昔話絵本を考える」『日本文學誌要50』、1994年7月9日、pp.142-151

8

滑川道夫著 『桃太郎像の変容』、東京書籍、1981年3月6日
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3. ตัวละคร โมะโมะตะโร, ยักษ และผูต ดิ ตาม จระเข สวนคุโมะโมะตะโรกับปศาจมังกรทีอ่ ยูบ นเมฆ
นั้นทะเลาะกันจนรวงลงมาแลวจมหายไปในทะเล
ในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยเมจิและทะอิโฌ
3.1 “โอะนิโมะโมะตะโร” (鬼桃太郎)
ของ โอะสะกิ โคโย (尾崎紅葉)
“โอะนิโมะโมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย
ตีพิมพวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1891 (ปเมจิที่ 24) โดย
สํานักพิมพฮะกุบุนคัง (博文館) เนื้อเรื่องเปนเรื่อง
เลาตอจากตอนจบของนิทานพืน้ บาน “โมะโมะตะโร”
โดยมีเรื่องยอดังตอไปนี้
3.1.1 เรื่องยอ
ราชายักษ แหงเกาะโอะนิงะฌิมะผูโ ดน
โมะโมะตะโรปราบตองการจะลมโมะโมะตะโรเพื่อ
แกแคน จึงประกาศหานักรบผูกลาหาญเพื่อไปตอสู
กับโมะโมะตะโร แตดวยชื่อเสียงของโมะโมะตะโรจึง
ไมมียักษตนใดอาสา จนวันหนึ่งสามีภรรยายักษผูทํา
หนาที่เฝาประตูเกาะโอะนิงะฌิมะคูหนึ่งไปขอพรที่
ศาลเจาเทพอสูร (夜叉神社) และฝนวาไดรบั ลูกทอ
ขนาดใหญ ร สชาติ ข ม หลั ง จากนั้ น ยายท อ งและ
คลอดลูก โดยใหชื่อวา คุโมะโมะตะโร (苦桃太郎)
ซึง่ ตัวโตเร็ว มีผวิ สีเขียว ปากสีแดง และพนไฟได คุโมะ
โมะตะโรออกตัววาจะเปนผูไ ปปราบโมะโมะตะโรเอง
จึงออกเดินทางโดยนําหัวกะโหลกคน 10 หัว ติดตัว
ไปดวย (แทนคิบิดังโงะ) ระหวางทางพบกับปศาจ
มังกรสีทองที่บินบนฟาและพนไฟได ( 火炎を吹き
空を飛ぶ金色の毒竜) ลิงบาบูนขนาดใหญ (大狒)
และหมาปาที่ถูกเขาใจผิดวาเปนวัว คุโมะโมะตะโร
ขี่เมฆที่ปศาจมังกรเรียกมาใหมุงหนาตรงไปยังญี่ปุน
แตเนื่องจากบินเร็วมากจึงเลยญี่ปุนไป จนตองกลับ
มาใหม ระหวางกลับมานัน้ เวทมนตรของปศาจมังกร
เริม่ ออนลงจึงทําใหเมฆบางลงจนลิงบาบูนกับหมาปา
รวงจากเมฆลงไปในทะเลกลายเปนอาหารใหกับ
9

尾崎紅葉『鬼桃太郎』 (名著複刻

3.1.2 ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ

และผูติดตาม
ในเรื่ อ ง“โอะนิ โ มะโมะตะโร” ของ
โอะสะกิ โคโยนัน้ มีตวั ละครโมะโมะตะโร 2 แบบ คือ
โมะโมะตะโร กับ คุโมะโมะตะโร โดย ตัวละคร
โมะโมะตะโรเปนตัวละครเดิมจากนิทานพื้นบาน แต
มีความนาเกรงขามมากขึน้ สวนตัวละครคุโมะโมะตะ
โรนั้ น เป น ตั ว ละครใหม ที่ ผู  แ ต ง สร า งขึ้ น มาโดยมี
ลักษณะคลายกับตัวละครโมะโมะตะโรแตเปนยักษ
โดยใชชื่อตัวละครวา คุโมะโมะตะโร (苦桃太郎)
เกิดจากการขอพรที่ศาลเจาเทพอสูร (夜叉神社)
และมีลกั ษณะภายนอกทีต่ วั ใหญ ผิวสีเขียว ปากสีแดง
พนไฟได มีความมั่นใจวาจะสามารถลมโมะโมะตะโร
ได แตทวาสุดทาย คุโมะโมะตะโรนั้นจมทะเลตาย
กอนที่จะไดไปปราบโมะโมะตะโรที่ญี่ปุน
สวนตัวละครยักษคือ เหลายักษที่โดน
โมะโมะตะโรเดินทางมาปราบแลว โดยฝายยักษรูสึก
เคียดแคนและอยากจะปราบโมะโมะตะโร ดังประโยค
ที่วา「其力を藉てなりともこみ遺恨霽さばや
と時の王鬼島中に觸を下し、誰にてもあれ日
本を征伐し、桃太郎奴が若衆首と、分捕らき

ใชกําลัง
เหลานัน้ (จนชนะ) ราชายักษผเู คียดแคนจึงคนหาทัว่
เกาะ หาใครก็ไดที่จะไปปราบญี่ปุน เพื่อเอาคอเจา
หนุม โมะโมะตะโรและลาสมบัตกิ ลับมา แตดว ยความ
หวาดกลัวที่มีตอโมะโมะตะโร จึงทําใหไมมียักษตน
ไหนกลาอาสาไปสูกบั โมะโมะตะโรเลย
สําหรับตัวละครผูติดตามนั้นมี 3 ตัว
โดยเปนผูติดตามของคุโมะโมะตะโร ไดแก ปศาจ
มังกรสีทอง (金色の毒龍) ลิงบาบูนใหญมขี นสีขาว

たる珍寳を携へ還らむものは、」 9

日本児童文学館) 、博文館、1981年10月11日、 pp.1
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บนหนา (白毛朱面の大狒) และหมาปา (狼)
โดยนะเมะกะวะ มิฌิโอะ กลาวไววา มังกรสีทองนั้น
เปรียบเทียบไดกบั ไกฟา ลิงบาบูน คือ ลิง และหมาปา
คือ สุนัข ในนิทานพื้นบาน10 โดย โอะสะกิ โคโย
ไดเขียนภาพลักษณของมังกร ใหมลี กั ษณะ เปนสีทอง
มีกระแสไฟอยูกลางหลัง มีลิ้น 13 แฉก พนไฟและ
สามารถใชเวทมนตรได ครอบครัวทางญี่ปุนซึ่งเปน
สัตวประเภทแมลงนั้นถูกไกฟาซึ่งเปนสัตวรับใชของ
โมะโมะตะโรกินมาตลอดนานหลายป จึงตอบตกลง
ไปปราบโมะโมะตะโร สวนลิงบาบูนนั้นมีลักษณะ
ภายนอกขนาดใหญ มี ข นบนใบหน า สี ข าว และ
หมาปาที่มีลักษณะคลายวัวแสดงใหเห็นวามีขนาด
ใหญมาก โดยหมาปานั้นเปนศัตรูตัวฉกาจกับสุนัข
ผูติดตามของโมะโมะตะโร โดยสินจางที่คุโมะโมะตะ
โร ใหกบั ผูต ดิ ตามก็คอื หัวกะโหลกมนุษย แทนคิบดิ งั
โกะ ในนิทานพื้นบาน โมะโมะตะโร
จากการศึกษาตัวละครในเรื่อง “โอะนิ
โมะโมะตะโร” ดังขางตน พบวามีการเลาเรือ่ งตอจาก
นิทานพื้นบานเดิม โดยตัวละครที่ปรากฎในเรื่องเปน
ตัวละครฝายยักษ เชน คุโมะโมะตะโร มังกรปศาจ
ลิงบาบูน และหมาปา โดยมีการใชเวทมนตร เชน
มังกรเรียกเมฆเหาะในอากาศ และพนไฟได อยางไร
ก็ตามเนือ้ เรือ่ งเนนฉากผาดโผน มีการตอสู เหาะเหิน
เดินอากาศได ซึ่งคอนขางคลายกับเรื่อง ไซอิ๋ว และ
จบเรื่องอยางขําขันดวยเนื้อเรื่องที่ คุโมะโมะตะโร
ไมสามารถไปปราบโมะโมะตะโรที่ญี่ปุนได เพราะนั่ง
เมฆเหาะเลยเกาะญี่ ปุ  น ไป จนทํ า ให ต  อ งใช พ ลั ง
เวทมนตรในการเหาะกลับมาจนพลังหมด ทั้งคุโมะ
โมะตะโรและผูติดตามจึงจมทะเลตายทั้งหมด โดย
นะเมะกะวะ มิชิโอะ ไดกลาวถึงรูปแบบการเขียน
ดังกลาวเอาไววา รูปแบบการเขียนฉากตอสูใ นเรือ่ งที่
10
11

คลายกับเรือ่ งไซอิว๋ นัน้ นับไดวา เปนรูปแบบการเขียน
เฉพาะตัวของโอะสะกิ โคโย แตเนือ่ งจากใชคาํ ศัพทที่
ยากเกินกวาทีน่ กั เรียนระดับประถมจะเขาใจได จึงลด
ความนาสนใจของเนื้อหาแปลกใหมและผิดไปจาก
ความตัง้ ใจของผูเ ขียนทีอ่ ยากใหเด็กๆ อานเรือ่ งราวที่
แตงขึ้นไดอยางสนุก11
3.2 “อิมะโมะโมะตะโร” (今桃太郎)
ของ เคียวโนะวะระเบะอิ (京の藁兵衛)
“อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะวะระ
เบะอิ แบงเนือ้ หาออกเปน 2 ตอน ตีพมิ พในนิตยสาร
โชเน็นเซะกะอิ (少年世界) ฉบับที่ 1 เลมที่ 7,8
สํานักพิมพฮะกุบุนคัง (博文館) วันที่ 1 และ 15
เมษายน ค.ศ. 1895 (ปเมจิที่ 28 ) โดยมีเรื่องยอดัง
ตอไปนี้
3.2.1 เรื่องยอ
ในปจจุบันมีตายายคูหนึ่งกําลังนั่งจิบ
ชาคุยกันเรือ่ งอยากมีลกู ชายเหมือนในนิทานพืน้ บาน
เนือ่ งจากฝนตกจึงออกไปตัดไมและซักผาไมได จึงนํา
ของฝากจากโตเกี ย วมาเป ด ดู ซึ่ ง ของฝากนั้ น เป น
ขนมทีม่ ลี กั ษณะเหมือนลูกทอ โดยตายายคอยๆ เปด
ออกทีละชิ้น ชิ้นแรกนั้นเปดออกมาเปนแตร สวนชิ้น
ที่สองเปดออกมาเปนธงชาติญี่ปุน และชิ้นที่สามเปด
ออกมาเปนเด็กผูช ายทาทางเขมแข็งหนึง่ คน จึงตัง้ ชือ่
ใหวา โมะโมะตะโร เมื่อโมะโมะตะโรเติบโตขึ้น ได
ตัดสินใจออกเดินทางไปปราบยักษเหมือนในนิทาน
พืน้ บาน โดยตัง้ ใจจะขนนํา้ ตาลซึง่ เปนสมบัตขิ องเกาะ
กลับมา ระหวางออกเดินทางก็ไดปราบหมูขนาดใหญ
ซึ่งคุกคามครอบครัวของไก จึงไดไก แรง และสิงโต
เปนผูต ดิ ตามและเดินทางถึงเกาะโอะนิงะฌิมะโดยได
รับการเรียกอยางยกยองจากยักษในเกาะวา “ทาน
นายพล” เมื่อโมะโมะตะโรกับพรรคพวกเดินทางถึง

滑川道夫 『桃太郎像の変容』、東京書籍、1981年3月6日、pp.228

เรื่องเดียวกัน, pp.228
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เกาะ เหลายักษที่ตางทราบถึงกิตติศัพทของโมะโมะ
ตะโรเปนอยางดีไดยกธงขาวรอตอนรับโมะโมะตะโร
อยูก อ นแลว พรอมบอกยกสมบัตทิ งั้ หมดให หลังจาก
นัน้ ยักษไดเลีย้ งนํา้ ซุปทีใ่ สนาํ้ ตาลของเกาะ และใหเงิน
ทองเครือ่ งประดับตางๆ แกโมะโมะตะโร เมือ่ ขนของ
ทุ ก อย า งขึ้ น เรื อ และกํ า ลั ง จะเดิ น ทางกลั บ เหล า
ประชากรยักษจํานวนมากมาสงโมะโมะตะโรพรอม
ตะโกนวา “ทานนายพลโมะโมะตะโรทีห่ นึง่ แหงญีป่ นุ
จงเจริญ” เมือ่ เดินทางกลับมาถึงญีป่ นุ ไดจดั งานเลีย้ ง
ฉลองครบรอบแตงงาน 50 ปใหกับตาและยาย
3.2.2 ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ
และผูติดตาม
ในเรื่ อ ง “อิ ม ะโมะโมะตะโร” ของ
เคียวโนะวะระเบะอิ นั้นตัวละครโมะโมะตะโรเปน
คนละตัวกับนิทานพืน้ บานซึง่ เกิดจากขนมทีม่ ลี กั ษณะ
เหมือนลูกทอซึ่งเปนของฝากจากโตเกียว เติบโตขึ้น
มาโดยรับรูเ รือ่ งราวเกีย่ วกับนิทานพืน้ บาน “โมะโมะ
ตะโร” และมีความคิดทีจ่ ะออกเดินทางไปปราบยักษ
ที่เกาะโอะนิงะฌิมะเหมือนในนิทานพื้นบาน โดย
ผูแตงสอดแทรกความเปนตะวันตกในเนื้อเรื่อง เชน
ตนกําเนิดของโมะโมะตะโรที่กําเนิดจากขนม เปา
หมายของโมะโมะตะโรในการเดินทางไปปราบยักษที่
ตองยึดเอานํ้าตาล และคํายกยองวา “ทานนายพล”
(大将閣下)ที่ยักษมีตอโมะโมะตะโร โดยผูเขียนยัง
คงภาพลักษณของโมะโมะตะโรที่เกงและแข็งแกรง
เอาไว จะเห็นไดจากชือ่ เสียงของโมะโมะตะโรทีไ่ ดจาก
การฆาหมูขนาดใหญกอนออกเดินทางไปปราบยักษ
จนเปนที่รูจักไปทั่ว เมื่อโมะโมะตะโรเดินทางถึงเกาะ
โอะนิงะฌิมะจึงไมตอ งออกแรงตอสูใ ดๆ เพราะเหลายักษ
ตางไดยินชื่อเสียงของโมะโมะตะโร จึงยกธงขาวยอม
12
13
14

แพแกโมะโมะตะโรทันที ดังประโยค 「本城附近く

来て見ると城櫓から悄然と『白旗が出て居り

เมื่อเขาใกลตัวปราสาทก็เห็น “ธงสี
ขาวโผลออกมา” จากยอดปราสาทอยางเงียบๆ
สวนตัวละครยักษนั้นไมมีพฤติกรรม
รุกรานหรือขโมยสมบัตขิ องชาวบาน เปนเพียงแคยกั ษ
บนเกาะโอะนิงะฌิมะซึ่งเปนแหลงผลิตนํ้าตาลและมี
เครื่องประดับ ยักษรูจักชื่อเสียงของโมะโมะตะโรเปน
อยางดีจึงไมกลาตอสูดวย จึงยกธงขาวยอมแพ และ
เรียกโมะโมะตะโรวา “ทานนายพลแหงญี่ปุน” 「日
ます、』」12

本大将閣下には遠路の海陸供御恙あらせられ
ず、恐悦に存じ奉る、何はしかれ、此處は端

近に候へばイザまづ御通り下さるやう」13 ทาน

นายพลแหงญี่ปุนอุตสาหเดินทางขามนํ้าขามทะเลมา
พวกเรารูสึกยินดียิ่ง ขอเชิญเขามาดานในกอน พรอม
ดูแลและยกสมบัติตางๆ ใหกับโมะโมะตะโร
สําหรับผูติดตามนั้นมี 3 ตัว ไดแก ไก
(鶏) แรงตัวใหญ ( 大鷲) และสิงโต (獅子) ซึ่ง
เหตุผลที่ทั้งสามยอมเปนผูติดตามของโมะโมะตะโร
นั้นแตกตางไปจากนิทานพื้นบาน โดยไกนั้นขอเปน
ผูต ดิ ตามเพือ่ ทดแทนบุญคุณทีโ่ มะโมะตะโรปราบหมู
ซึ่งรุกรานครอบครัวตนมาโดยตลอด สวนแรงและ
สิงโตนั้นรูสึกนับถือในความกลาหาญของโมะโมะตะ
โรจึงอาสาเปนผูต ดิ ตามโดยโมะโมะตะโรไมตอ งใหเนือ้
กระปอง (牛肉の缶詰) ที่เตรียมมา ดังประโยค
ทีว่ า 「大将閣下のご勇猛に殆ど敬服いたしま
して」 14 รู  สึ ก นั บ ถื อ ในความกล า หาญของท า น
นายพลเปนอยางยิ่ง
จากการศึกษาตัวละครในเรื่อง “อิมะ
โมะโมะตะโร” พบวาตัวละครถูกดัดแปลงใหมีความ
เปนตะวันตกมากขึ้นเพื่อนําเสนอใหสอดคลองกับ

京の藁兵衛「今桃太郎」『少年世界』第1巻8号、博文館、1895年4月15日、 pp.820

เรื่องเดียวกัน, pp.820
เรื่องเดียวกัน, pp.818
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การใชนิทานพื้นบานในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยใหม : ตัวละครโมะโมะตะโร,ยักษ และผูติดตามในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยเมจิและทะอิโฌ

สงครามจีน-ญี่ปุน โดยผูแตงไดดัดแปลงทั้งตนกําเนิด
ของโมะโมะตะโรซึง่ เปนตัวละครหลัก วัตถุประสงคใน
การเดินทางไปปราบยักษ พฤติกรรมและคําพูดของ
ยักษที่ลวนแลวแตเปนสัญลักษณของตะวันตกและ
สงครามทั้งสิ้น ดังที่ นะเมะกะวะ มิชิโอะไดวิเคราะห
เอาไววา เรือ่ ง “อิมะโมะโมะตะโร” นัน้ สะทอนใหเห็น
ถึงความดีใจของคนญีป่ นุ ทีม่ ตี อ ชัยชนะในสงครามจีนญี่ปุน และการจงใจกลาวถึงนํ้าตาลก็แสดงใหเห็นถึง
การใชเกาะโอะนิงะฌิมะแทนไตหวัน โดยชวงกอนและ
หลังสงครามจีน-ญี่ปุน และรัสเซีย-ญี่ปุนนั้นมักมีการ
เชือ่ มโยงระหวางเรือ่ งของโมะโมะตะโรกับแนวคิดการ
ลาอาณานิคมตางประเทศของญี่ปุน15
3.3 “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” (『日本五
大噺』) ของ เคียวโนะวะระเบะอิ (京の藁兵衛)
“นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” ของ เคียวโนะวะ
ระเบะอิ ดัดแปลงเพิม่ เติมจากตนฉบับ “วะระเบะฮะ
นะฌิอะกะฮงจิฌิ” (『童蒙話赤本事始』) ของ
เคียวกุเต บะกิน (曲亭馬琴) ตีพมิ พโดยสํานักพิมพ
บุนโระกุโดะโฌะเตน (文禄堂書廛) ในป ค.ศ.
1901 (ปเมจิที่ 34) ในรูปแบบวรรณคดีประชาชน
นิยม (戯作) แบบอะกะฮง (赤本) ซึ่งมีเนื้อเรื่อง
ทีร่ วมเรือ่ งราวและตัวละครทัง้ หมดของนิทานพืน้ บาน
ทั้ง 5 เรื่องของญี่ปุน (โมะโมะตะโร, ฮะนะซะกะจิอิ,
ฌิตะกิริสุซุเมะ, ซะรุกะนิงัซเซ็น และคะชิกะชิยะมะ)
เอาไว และเปลีย่ นตัวละครใหกลายเปนมนุษยทงั้ หมด
เนือ้ เรือ่ งเปนเรือ่ งราวชีวติ ของโมะโมะตะโรในชวงอายุ
50 ปที่เปลี่ยนชื่อเปน โมะโมะกะวะตะโร โดยมีเรื่อง
ยอดังตอไปนี้
3.3.1 เรื่องยอ
โมะโมะกะวะตะโร ผูเกิดในประเทศ
แหงนักรบ เมืองชิบุยะ ตอนหนุมชื่อ โมะโมะตะโร

เคยเดินทางไปปราบยักษที่เกาะโอะนิงะฌิมะและได
สมบัติกลับมามากมาย อีกทั้งยังไดสมนาคุณจาก
จักรพรรดิ จึงนับไดวาเปนผูที่มีชื่อเสียงอยางมาก
แมอายุ 50 ปแตยังแข็งแรงมาก ผูคนนับถือราวกับ
เทพเจา บานของโมะโมะกะวะตะโรนั้นลวนเต็มไป
ดวยสิง่ ของอัศจรรย โดยหนึง่ ในนัน้ คือ แปนหมึกเขียน
พูก นั ทรงลูกพลับ (柿形の硯) ทีผ่ ใู ดเขียนตัวอักษร
ดวยหมึกจากแปนหมึกนี้จะสามารถเขียนหนังสือได
สวย แมกระทั่งคนที่ไมรูหนังสือ ซึ่งโมะโมะกะวะตะ
โรไดเก็บรักษาเอาไวเปนอยางดีตลอดมา จนกระทั่ง
วันหนึง่ ทีฝ่ นตกหนักมาก มีขโมยแอบเขามาขโมยแปน
หมึกเขียนพูก นั ดังกลาวไป หลังจากนัน้ อุซะกิชลิ กู คน
เดียวของตาและยายฝายดีชื่อ โฌจิกิ โฌโระกุและ
ซุนะโอะ จับทะนุกิชิ ลูกของตาและยายฝายเลวชื่อ
เคนเบ และมะงะตะ ซึ่งเปนคนขโมยแปนหมึก มาให
โมะโมะกะวะตะโรเปนผูตัดสินความผิด
3.3.2 ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ
และผูติดตาม
ในเรื่อง “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” ของ
เคียวโนะวะระเบะอินั้น ตัวละครโมะโมะตะโรคือตัว
ละครตัวเดียวกับ โมะโมะตะโรในนิทานพืน้ บาน หลัง
จากปราบยักษกลับมาไดใชชื่อวา โมะโมะกะวะตะโร
กําเนิดในประเทศแหงการรบ มีชื่อเสียงและทรัพย
สมบัติมากมายจากการไปปราบยักษในสมัยหนุม ดัง
ประโยค「このお方は若い時の名を桃太郎とい
ひまして ある時鬼が島といふ処を征伐して
沢山の宝物を持帰りましたので 其頃の天子
様からたいそう御褒美を戴いた名高い人であ

ทานผูนี้ตอนหนุมมีชื่อวา โมะโมะ
ตะโร ครั้งหนึ่งทานไดเดินทางไปยังสถานที่ที่เรียกวา
เกาะโอนิงะฌิมะและนําทรัพยสมบัตมิ ากมายกลับมา
จึงไดรบั รางวัลจากทานจักรพรรดิจงึ นับวาเปนคนทีม่ ี

りまする。」16

15

滑川道夫 『桃太郎像の変容』、東京書籍、1981年3月6日、pp.235

16

曲亭馬琴 原作、京の藁兵衛 述『日本五大噺』、文禄堂書廛、1901年5月1日、pp.1

jsn Journal Special Edition 2018 69

เพ็ญพร แกวฟุงรังษี

ศักดิส์ งู ยิง่ โดยในเรือ่ งนี้ โมะโมะกะวะตะโรมีบทบาท
ในการตัดสินความดีความเลวของตัวละครในเนือ้ เรือ่ ง
สวนตัวละครยักษนั้นไมมีปรากฎใน
เนื้อเรื่อง แตมีการอางถึงเนื้อเรื่องในนิทานพื้นบานที่
โมะโมะตะโรเดินทางไปปราบยักษและนําเอาสมบัติ
มากมายกลับมา เชนเดียวกับตัวละครผูติดตามที่ไม
ปรากฎในเนื้อเรื่อง
เรือ่ ง “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” เปนเรือ่ ง
ราวตอจากนิทานพื้นบาน “โมะโมะตะโร” โดยตัว
ละคร โมะโมะกะวะตะโรนั้น คือ โมะโมะตะโร ตอน
อายุ 50 ลักษณะของตัวละครในเรือ่ งมีฝง ดีและฝง เลว
และมีโมะโมะกะวะตะโรเปนคนกลางคอยตัดสิน
ความดีความเลว เนื้อหาเนนเรื่องการทําดีไดดีทําชั่ว
ไดชั่ว ซึ่งเปนลักษณะทั่วไปของนิทานพื้นบาน
3.4 “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” (桃太
郎続話) ของ อิวะยะ ซะสะนะมิ (巌谷小波)
“โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” ของ อิวะยะ
ซะสะนะมิ ตี พิ ม พ ใ นชุ ด หนั ง สื อ นิ ฮ งมุ ก ะฌิ บ ะ
นะฌิโสะกุฮะนะฌิ ชุดที่ 1 (「日本昔噺続話」第
一編) ของสํานักพิมพฮะกุบุนคัง (博文館) เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1914 (ปทะอิโฌที่ 3) เปน
เรื่องราวตอจากนิทานพื้นบาน “โมะโมะตะโร” ซึ่ง
เปนรูปแบบที่ผูเขียนตั้งใจเขียนเพื่อดึงดูดความสนใจ
ของเยาวชน โดยมีเรื่องยอดังตอไปนี้
3.4.1 เรื่องยอ
ภายหลังจากที่โมะโมะตะโรปราบยักษ
เรียบรอยแลว รูสึกวาไมสามารถปลอยเกาะโอะนิงะฌิ
มะทิ้งไวกับคนเลวอยางยักษได จึงใหผูติดตามทั้งสาม
ตัวเปายิงฉุบเพื่อหาผูอยูปกปองเกาะซึ่งเปนลิง จนอยู
มาวันหนึ่งยักษเขียวกับยักษแดงนําขาวมาแจงเรื่อง
กําลังทหารจากเมืองมหาอํานาจ ชื่อ“เนะ โนะ คุนิ”
กําลังจะเขามาโจมตีเกาะ โมะโมะตะโรคิดจะปกปอง
เกาะจึงประกาศแกเหลาบริวารยักษวาจะออกเดิน
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ทางในเชาตรูข องวันรุง ขึน้ และไปขออนุญาตจากตากับ
ยาย แลวใหหญิงสาวผูด แู ลตายายจัดเตรียมของสําหรับ
ออกเดินทางให เมื่อออกเดินทางไดโบกคอนวิเศษที่ได
มาตอนไปปราบยักษเพื่อเอาฤกษเอาชัยและกินคิบิดัง
โงะที่หนึ่งของญี่ปุนกอนออกเดินทาง สุนัขและไกฟา
ชวยกันเขียนปายผาวา “ที่หนึ่งของโลก” แลวจึงออก
เดินทาง โดยระหวางทางไดเตายักษ (大亀) ปลา
ทรายแดง (鯛) และกุง ยักษ (大海老) เปนผูต ดิ ตาม
เพิ่มขึ้นจนเดินทางถึงเกาะโอะนิงะฌิมะ ไกฟาเปน
ผูเขาไปสอดแนมในกองกําลังทหารเมืองเนะ โนะ คุนิ
โมะโมะตะโรเดินทางพรอมผูติดตามไปยังเมือง เนะ
โนะ คุนิ และโจมตีเรือจํานวนหลายรอยลําของศัตรูใน
ทันทีแลวใหเตายักษกับกุงคอยควํ่าเรือของศัตรูจากใต
นํ้า โดยมือขางหนึ่งของโมะโมะตะโรถือลูกแกววิเศษ
และอีกขางหนึ่งจับคอนวิเศษกอใหเกิดพายุไตฝุนจน
เรือศัตรูจมลงใตทะเล โมะโมะตะโรถือโอกาสนี้บุกเขา
โจมตีเมือง เนะ โนะ คุนิ โดยสวมผาคลุมพรางตัวแลว
แอบเขาไปจับตัวพระราชาในปราสาททําใหชาวเมือง
ตางหวาดกลัวและคิดวานีค่ อื บทลงโทษจากเทพเจาทีม่ ี
ตอพระราชาผูห ยิง่ ยโส เมือ่ พาตัวพระราชามาจนถึงทา
เรือโมะโมะตะโรไดปรากฏตัวออกมาใหเห็นพรอมตอวา
พระราชาเรื่องพฤติกรรมที่ไมดีและสั่งใหพระราชามา
เปนผูต ดิ ตามตน พระราชากลัวจึงไมปฏิเสธ โมะโมะตะ
โรกับเหลาบริวารจึงรวมปาวรองแสดงความยินดีตอ
ญี่ปุน หลังจากนั้นจึงพากันขนทรัพยสมบัติทั้งหมดซึ่ง
มีมากกวาตอนไปปราบยักษทเี่ กาะโอะนิงะฌิมะหลาย
เทาตัวกลับมาญี่ปุน ทามกลางความยินดีของตาและ
ยาย หลังจากนั้นโมะโมะตะโรยังคงพาเหลาผูติดตาม
ไปยังเมือง เนะ โนะ คุนิ เพื่อปกปองเมือง
3.4.2 ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ
และผูติดตาม
ในเรื่อง “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ”
ของ อิวะยะ ซะสะนะมิ นั้น ตัวละครโมะโมะตะโร
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ออกไปตอสูเพื่อปกปองเกาะของตัวเอง โดยมีการ
เตรียมตัวกอนออกเดินทาง ขออนุญาตตาและยาย
และเดินทางไปทางเรือพรอมกับผูติดตาม เหมือนใน
นิทานพื้นบาน แตมีการใชคําวา “ที่หนึ่งของญี่ปุน”
และ “ที่หนึ่งของโลก” ซึ่งแสดงใหเห็นวาโมะโมะตะ
โรนั้ น มี ค วามยิ่ ง ใหญ อี ก ทั้ ง ยั ง ใช ข องวิ เ ศษ เช น
ลูกแกววิเศษ คอนวิเศษ ใชเรียกลมพายุได หรือผา
คลุมพรางตัวใชลกั ลอบเขาวังไปจับพระราชา และยัง
มีพฤติกรรมรุกรานผูอื่นโดนอางวาทําไปเพื่อปกปอง
เมือง
สวนตัวละครยักษนนั้ เปนยักษในนิทาน
พื้นบานที่โมะโมะตะโรเดินทางมาปราบ โดยบทบาท
เปนเพียงแคผูรับใชของโมะโมะตะโรเทานั้น สวนผูที่
ถูกปราบกลับเปนพระราชาแหงเมือง เนะ โนะ คุนิ
ซึ่งจะยกทัพเรือมายังเกาะโอะนิงะฌิมะ
สําหรับตัวละครผูติดตามนั้นนอกจาก
สุนัข ลิง ไกฟา ซึ่งเหมือนในนิทานพื้นบานแลว ยังมี
ผูต ดิ ตามเพิม่ ขึน้ มาใหมอกี 3 ตัว ไดแก เตายักษ ปลา
ทรายแดง และกุง ยักษ ซึง่ มีบทบาทชวยโมะโมะตะโร
ในการทําใหเรือรบทีจ่ ะมาจูโ จมเกาะโอะนิงะฌิมะควํา่
จมในทะเล
ในเรื่อง “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ”
มีการสรางตัวละครใหมีลักษณะสอดคลองกับลัทธิ
จักรวรรดินิยม โดยเฉพาะตัวละครโมะโมะตะโร เชน
การใชคําวา “ที่หนึ่งของญี่ปุน” และ “ที่หนึ่งของ
โลก” ซึ่งตรงกับสถานการณในชวงสมัยทะอิโฌที่อยู
ในยุคสงคราม เชน สงครามจีน-ญีป่ นุ สงครามรัสเซียญีป่ นุ รวมไปถึงสงครามโลกครัง้ ที่ 1 แตอยางไรก็ตาม
โมะโมะตะโรมี ก ารใช ข องวิ เ ศษ มี ผู  ติ ด ตามเพิ่ ม
มากกวาในนิทานพืน้ บานโดยลวนเปนสัตวขนาดใหญ
ซึง่ บางตัวมีลกั ษณะคลายในเรือ่ งสัน้ ดัดแปลงสมัยเมจิ

3.5 “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ
คุซุยะมะ มะซะโอะ (楠山正雄)
“โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ
ตีพมิ พในหนังสือชุด “นิฮงโดวะโฮเงียะกุฌ”ู เลมหลัง
(『日本童話宝玉集』下巻) โดยสํานักพิมพฟุสัง
โบ ( 冨山房) เมื่อวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1922
(ปทะอิโฌที่ 11) โดยมีเรื่องยอดังตอไปนี้
3.5.1 เรื่องยอ
เรื่องราวของเด็กชายที่เกิดจากลูกทอ
ซึ่งยายเก็บไดจากแมนํ้าและใหชื่อวา โมะโมะตะโร
เมื่อโตขึ้น โมะโมะตะโรผูมีพละกําลังแกรงกลาที่สุด
ในญีป่ นุ รูส กึ อยากทดสอบตนเองจึงขออนุญาตตายาย
ออกเดินทางไปปราบยักษทเี่ กาะโอนิงะฌิมะ ระหวาง
ทางเจอกับสุนัขในพงหญา ลิงในปา และไกฟาบินอยู
บนทองฟา ทั้งสามยอมไปปราบยักษดวยเพื่อแลก
กับคิบิดังโงะหนึ่งลูก ทั้งหมดเดินทางโดยเรือใชเวลา
เพียงพริบตาเดียวจึงเดินทางถึงเกาะ เมื่อเหลายักษ
เห็นตางรีบปดประตูและชวยกันดันประตูเอาไว สุนขั
เคาะประตูและปาวรองบอกเรือ่ งทีโ่ มะโมะตะโรจะมา
ปราบจึ ง ทํ า ให ยั ก ษ ยิ่ ง ช ว ยกั น ดั น ประตู แรงยิ่ ง ขึ้ น
ไกฟาจึงบินขามประตูไปจิกตายักษทําใหเหลายักษ
แตกกระเจิง ลิงจึงปนขามกําแพงหินไปเปดประตูให
โมะโมะตะโรเขามาขางใน เมือ่ ไดจงั หวะโมะโมะตะโร
กระโดดขึ้นขี่คอนายพลฝายยักษแลวรัดคอแนนจน
ยอมแพและสัญญาทีจ่ ะยกสมบัตทิ งั้ หมดให หลังจาก
นั้นโมะโมะตะโรและผูติดตามตางชวยกันขนสมบัติ
ลํา้ คาทีส่ ดุ ในโลกจํานวนมหาศาลนัน้ ขึน้ เรือกลับมายัง
ญีป่ นุ ตาและยายตางดีใจทีโ่ มะโมะตะโรกลับมาอยาง
ปลอดภัย โมะโมะตะโรและผูติดตามตางแสดงความ
ดีใจรวมกัน สวนทองฟานั้นสดใสไรเมฆ ดอกซากุระ
เบงบานเต็มสวน
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3.5.2 ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ ทรัพยสมบัติของยักษ
และผูติดตาม
สําหรับตัวละครผูติดตามนั้นมี 3 ตัว
ในเรือ่ ง “โมะโมะตะโร” ของ คุซยุ ะมะ คือ สุนขั ลิง ไกฟา เหมือนในนิทานพืน้ บาน ซึง่ ทัง้ สาม
มะซะโอะ นัน้ ตัวละครโมะโมะตะโรกําเนิดจากลูกทอ ขอติดตามโมะโมะตะโรไปปราบยักษโดยแลกกับ
ที่ยายเก็บไดจากแมนํ้า ทําใหตายายคิดวาเปนเด็กที่ คิบิดังโงะหนึ่งลูก นอกจากนี้ยังมีการแบงหนาที่ชวย
เทพเจาประทานให เมื่อโตขึ้นโมะโมะตะโรนั้นมี เหลือโมะโมะตะโรในการปราบยักษเปนอยางดี เชน
รางกายใหญและมีแรงมากกวาเด็กทัว่ ๆ ไป จนกลาย ตอนอยูบนเรือ และตอนตอสูกับยักษ
เปนคนทีแ่ ข็งแกรงทีส่ ดุ ในญีป่ นุ ตอมาจึงตัดสินใจออก
เรื่องสั้น “โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ
เดินทางไปปราบยักษเพื่อทดสอบความสามารถของ มะซะโอะ นัน้ มีลกั ษณะการแตงเรือ่ งแบบนิทานพืน้ บาน
ตนเอง ดังประโยคทีว่ า 「日本の国中で、桃太郎 เดิมมากทีส่ ดุ แตเนนในสวนของรายละเอียดเพิม่ มากขึน้
ほど強いものはないようになりました。桃太
เชน ความหางไกลของเกาะยักษ การเดินทางอันแสน
郎はどこか外国へ出かけて、腕いっぱい、力
รวดเร็วของโมะโมะตะโรที่อาจไดมาจากการประทาน
ためしをしてみたくなりました。」17 โมะโมะ
ตะโรจึงกลายเปนคนทีแ่ ข็งแกรงทีส่ ดุ ในญีป่ นุ โมะโมะ ของเทพเจา นอกจากนีย้ งั เนนการอธิบายลักษณะความ
ตะโรจึงอยากออกเดินทางไปตางประเทศสักแหงเพือ่ ดีใจของผูติดตามหลังปราบยักษกลับมาได
3.6 “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ
ทดสอบความสามารถตนอยางเต็มที่ ซึ่งแตกตางไป
ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ (堺利彦)
จากนิทานพื้นบาน
“โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ
สวนตัวละครยักษนนั้ เปนยักษเลวทีม่ กั
ออกปลนทรัพยสมบัติของประเทศอื่นๆ อยูเสมอ อยูในบทที่ 4 ของหนังสือ “อิกคิวโอะโฌ” (『一休
อาศัยอยูในปราสาทบนเกาะโอะนิงะฌิมะซึ่งอยูไกล 和尚』) ในชื่อเรื่องวา “โมะโมะตะโร”- เรื่องราว
จากญี่ปุนมากตองเดินทางนานหลายๆ ป「もう何 การปราบยักษราํ่ รวย (「桃太郎－金持鬼を征伐
年も何年も船をこいで行くと、遠い遠い海の した話－」) ตีพิมพโดยสํานักพิมพฌิโนะโนะเมะ
はてに、鬼が島という所がある。悪い鬼ども
โดโฌะเต็น (東雲堂書店) วันที่ 16 พฤศจิกายน
が、いかめしいくろがねのお城の中に住ん
で、ほうぼうの国からかすめ取った貴い宝物 ค.ศ. 1922 (ปทะอิโฌที่ 11) โดยมีเรื่องยอดังตอไปนี้
を守っている。」18 เมื่อเดินทางโดยเรือใชเวลา
3.6.1 เรื่องยอ
นานหลายป ณ ทะเลอันแสนไกลโพนนั้นมีสถานที่ที่
เรื่องราวของเด็กชายที่เกิดจากลูกทอ
เรียกวาเกาะโอะนิงะฌิมะอยู พวกยักษเลวอาศัยอยู ซึ่งยายเก็บไดจากแมนํ้าและใหชื่อวา โมะโมะตะโร
ในปราสาทสีดาํ ตระหงาน เฝาระวังรักษาทรัพยสมบัติ ครอบครัวตายายนั้นยากจนเนื่องจากโดนยักษซึ่ง
ซึ่งปลนมาจากทั่วทุกสารทิศ แมพฤติกรรมของยักษ อาศัยอยูบนภูเขาโอะนิงะทะเกะ (鬼が嶽) ขูดรีด
จะเปนพฤติกรรมเลวแตไมไดเปนการรุกรานหมูบ า น มาโดยตลอด เหลายักษนนั้ คอยปลนทัง้ เงิน ทอง ขาว
ของโมะโมะตะโรเหมือนในนิทานพื้นบาน แตกลับ และสมบัติอื่นๆ ดังนั้นคนในหมูบานรอบๆ ภูเขาจึง
เน น การอธิ บ ายความห า งไกลของเกาะยั ก ษ แ ละ ยากจนตลอดไมวา จะทํางานหนักแคไหนก็ตาม แมจะ
17
18

楠山正雄「桃太郎」講談社学術文庫、講談社,1983年5月10日
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อยากปราบสักแคไหนแตก็ทําไมไดเพราะยักษนั้นทั้ง
แข็ ง แกร ง ทั้ ง มี ต ะบองเหล็ ก และค อ นวิ เ ศษ เมื่ อ
โมะโมะตะโรโตขึน้ จึงอาสาไปปราบยักษภเู ขาโอะนิงะ
ทะเกะให ตายายเตรียมคิบิดังโงะเพื่อเปนเสบียง
อาหารให ระหวางทางเจอกับสุนัข ลิง และไกฟา ทุก
ตัวเมือ่ เมือ่ รูว า โมะโมะตะโรจะไปปราบยักษกข็ อรวม
เดินทางพรอมพาพรรคพวกไปดวยอีก 10 ตัว โมะโมะ
ตะโรก็ใหคบิ ดิ งั โงะแกทกุ ตัว เมือ่ ทัง้ หมดเดินทางถึงภู
เขาโอะนิ ง ะทะเกะก็ ม องเห็ น ปราสาทหลั ง ใหญ
ทามกลางปาสน ดานหนาปราสาทเปนประตูเหล็ก
ขนาดใหญ รอบๆ เปนกําแพงหิน โมะโมะตะโรตะโกน
บอกใหเหลายักษเปดประตูใหแตกลับทําใหเหลายักษ
กลัวและชวยกันดันประตูแนนหนามากขึ้น ไกฟาจึง
บินขามประตูไปบอกวาโมะโมะตะโรมาแกแคนขอให
ยักษยอมแพ ขณะนัน้ ยักษเผลอตัว โมะโมะตะโรและ
กลุมผูติดตามจึงเขาไปดานในได แลวเหลาไกฟาก็
เขาไปจิกตาของยักษ เหลาสุนขั ก็เขาไปกัดทัง้ กนและ
ขาของยักษ สวนลิงก็เขาไปขวนหนา จนนายพลฝาย
ยักษออกมาตอสูกับโมะโมะตะโรโดยใชตะบองเหล็ก
แตก็เสียทาโดนโมะโมะตะโรกระโดดเขาบีบคอ จน
นายพลฝายยักษยอมแพจนรองขอชีวิตโดยใหคํา
สัญญาวาจะไมทําชั่วอีก เหลาผูติดตามเขาไปขนเงิน
ทอง ขาว และทรัพยสมบัติซึ่งกองเปนภูเขา นายพล
ฝายยักษไดมอบผาคลุมพรางตัว และคอนวิเศษให
เพราะวาเปนสมบัติสําคัญ แตโมะโมะตะโรปฏิเสธไม
รับเนื่องจากเปนสิ่งของสําหรับใชทําชั่วจึงไมจําเปน
สําหรับพวกเขา หลังจากนั้นทั้งหมดก็พากันกลับ
หมูบ า นและนําเอาสมบัตทิ ไี่ ดมาใหตายายดู ตากลาว
ชืน่ ชมโมะโมะตะโรและผูต ดิ ตามทัง้ สาม เมือ่ ไมมยี กั ษ
มาขูดรีดสมบัติแลวในหมูบานจึงไมมีคนยากจนอีก
ตอไป
19
20

3.6.2 ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ
และผูติดตาม
ในเรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ
โทะฌิฮิโกะนั้น ตัวละครโมะโมะตะโรเปนผูที่มีพละ
กําลังแข็งแรงกวาผูใหญและไมเคยแพใคร ตอมาเมื่อ
โมะโมะตะโรเติ บ โตขึ้ น และรู  เ หตุ ก ารณ เ กี่ ย วกั บ
หมูบ า นทัง้ หมดจึงอาสาไปปราบยักษ โดยมีคบิ ดิ งั โงะ
เปนเสบียง แตงตัวโดยหอยดาบไวขา งตัว แขวนถุงใส
คิบดิ งั โงะไวทเี่ อว และถือธงสีแดง 「桃太郎は身仕
度をして、腰に刀を差し、黍団子の袋をつ

け、そして手に赤い旗をもって、」19 โมะโมะ

ตะโรแตงตัว แขวนดาบไวที่บั้นเอว แขวนถุงใสคิบิดัง
โงะ มือถือธงสีแดง เมือ่ ปราบยักษแลวนายพลยักษได
ยกผาคลุมพรางตัวและคอนวิเศษให แตโมะโมะตะโร
กลับปฏิเสธไมรบั เพราะเห็นวาเปนอุปกรณทยี่ กั ษเอา
ไวทําชั่วจึงไมจําเปนตองใช
สวนตัวละครยักษนั้นเปนยักษเลวที่
อาศัยอยูบนภูเขาใกลบริเวณที่ตายายอาศัยอยู คอย
ปลนสิง่ ตางๆ ทีค่ นในหมูบ า นหาได หรือเงินทีเ่ ก็บเอา
ไว ทั้งเงิน ทอง ขาว และทรัพยสมบัติอื่นๆ สําหรับ
คนในหมูบานแลวเหลายักษนั้นมีความแข็งแกรง
เพราะมีตะบองเหล็ก และคอนวิเศษ ดวยพฤติกรรม
ดังกลาว ยักษจึงถูกเรียกวา ยักษผูรํ่ารวย (金持鬼)
ดังประโยค 「此の鬼が嶽の鬼共は、人を働か
せては其のモウケを取ったり、人の働いて貯
めた物を貢ぎ物と云って取りあげたりして、
山の奥にドッサリ金銀や米や寶ら物を積み上

พวกยักษเหลานี้ปลน
กําไรที่คนทํางานมาไดบาง เงินเก็บจากการทํางาน
ของคนบาง โดยอางวาเปนของบรรณาการ แลวนํา
เอาเงิน ทอง ขาว และทรัพยสมบัติไปเก็บซอนเอาไว
ทีห่ ลังเขา ซึง่ พฤติกรรมรุกรานสมบัตขิ องชาวบานนัน้
げているのでした。」 20

堺利彦「桃太郎－金持鬼を征伐した話－」『一休和尚』、東雲堂書店、1922年11月16日、pp.132

เรื่องเดียวกัน,pp.125
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แตกตางไปจากยักษในนิทานพื้นบานที่ทํารายและ
กินคน
สําหรับตัวละครผูติดตามในเรื่องนี้มี
3 ตัว ไดแก สุนัข ลิง และไก โดยผูติดตามแตละตัว
จะมีพรรคพวกอีกตัวละ 10 ตัว โดยผูติดตามเหลานี้
อาสาติดตามโมะโมะตะโรไปปราบยักษเพราะตางก็ได
รับความเดือนรอนจากพฤติกรรมของยักษเหมือนกัน
ดังประโยค 「ぢゃ君も一緒に行かないか。」
「行かう、行かう。一緒に行かう。僕等も不
断から金持鬼にいぢめられて貧乏して居るの
だから」21 “วาไง เจาจะไปดวยกันมัย
้ ” “ไปดวย ไป

ดวย ผมจะไปดวย พวกผมเองก็ถูกเจายักษผูรํ่ารวย
นั้นแกลงอยูประจําจนจนอยูแบบนี้ไงละ” ยิ่งไปกวา
นัน้ ผูต ดิ ตามทัง้ สามตัวและพรรคพวก 10 ตัวทีต่ ดิ ตาม
มาต า งร ว มแรงร ว มใจกั น ปราบยั ก ษ ด  ว ยกั น เป น
อยางดี และพฤติกรรมทั้งสามตัวพรอมใจกันตอบ
รับคําปฏิเสธไมยอมรับเครื่องมือทําชั่วจากยักษของ
โมะโมะตะโรนั้น ยิ่งเนนใหเห็นถึงการนิยมในการ
ทําความดีของผูติดตามอีกดวย
ตัวละครในเรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ
ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะนั้นถูกสรางขึ้นโดยเนนเรื่องเงิน
ไมวา จะเปนตายาย และคนในหมูบ า นทีย่ ากจนเพราะ
ยักษ และยักษที่รํ่ารวยจากการขูดรีดสิ่งของและ
ทรัพยสมบัติจากชาวบาน และเนนในเห็นถึงความ
สามัคคีของโมะโมะตะโรและผูต ดิ ตามจํานวนมากใน
การปราบยักษ ซึ่งซะกะอิ โทะฌิฮิโกะไดเขียนเอาไว
ในบทนําของเรื่องไววา เรื่อง “โมะโมะตะโร” ในบท
ที่ 5 นีไ้ ดนาํ เอาเรือ่ งโมะโมะตะโรทีม่ พี ฤติกรรมรุกราน
ซึ่งเปนแนวคิดดานจักรวรรดินิยม มาดัดแปลงเปน
เรื่องที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิดเกี่ยวกับการตอสูของ
คนใชแรงงานแทน22
21
22

เรื่องเดียวกัน, pp.132
เรื่องเดียวกัน、はじがき.
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3.7 “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ
มะทุซอุระ ทะเกะโอะ (松村武雄)
“โมะโมะตะโร” ของ มะทุซม รุ ะ ทะเกะโอะ
ตี พิ ม พ ใ นหนั ง สื อ ชุ ด “นิ ฮ งโดวะฌู ” ชุ ด “เซะ
กะอิโดวะทะอิเค” เลมที่16 โดยสํานักพิมพ เซะกะอิ
โดวะทะอิเคฮักโกกะอิ ( 世界童話大系発行会)
ในปทะอิโฌที่ 13 โดยมีเรื่องยอดังตอไปนี้
3.7.1 เรื่องยอ
เรื่องราวของเด็กชายที่เกิดจากลูกทอ
ซึ่งยายเก็บไดจากแมนํ้าและใหชื่อวา โมะโมะตะโร
เมือ่ โตขึน้ โมะโมะตะโรขออนุญาตตาและยายออกเดิน
ทางไปปราบยักษซงึ่ คอยมารุกรานชาวบานทีเ่ กาะโอนิ
งะฌิมะ ระหวางทางเจอกับสุนขั ลิง และไกฟา ทัง้ สาม
เมือ่ รูว า โมะโมะตะโรกําลังจะเดินทางไปปราบยักษจงึ
ขอตามไปดวย โมะโมะตะโรจึงใหคบิ ดิ งั โกะหนึง่ ลูกแก
ทุกตัวเปนการตอบแทน เมื่อทั้งหมดเดินทางถึงเกาะ
โอนิงะฌิมะจึงเปดฉากตอสูก บั ยักษโดยไกฟา บินเขาไป
ในประตูบอกกับยักษที่ชวยกันดันประตูอยูวาใหยอม
แพ ยักษจงึ ตกใจปลอยมือจากประตู โมะโมะตะโรและ
ผูต ดิ ตามจึงผลักประตูเขาไปขางใน สวนสุนขั ไลกดั ขา
ยักษ และลิงไลขว นหนายักษ สวนโมะโมะตะโรก็ตอ สู
กับนายพลฝงยักษจนยอมแพ และใหนายพลฝงยักษ
สาบานวาจะไมทําชั่วอีกแลวจึงขนสมบัติตางๆ ออก
มาใหกบั โมะโมะตะโร หลังจากนัน้ โมะโมะตะโระและ
พรรคพวกเดินทางกลับมายังหมูบาน แบงสมบัติที่ได
มากั บ ผู  ติ ด ตาม แล ว ใช ชี วิ ต อยู  อ ย า งมี ค วามสุ ข
หลังจากนั้นยักษไมเคยทําความชั่วอีกเลย
3.7.2 ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ
และผูติดตาม
ในเรือ่ ง “โมะโมะตะโร” ของ มะทุซม รุ ะ
ทะเกะโอะ นัน้ ตัวละครโมะโมะตะโรมีความแข็งแกรง

การใชนิทานพื้นบานในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยใหม : ตัวละครโมะโมะตะโร,ยักษ และผูติดตามในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยเมจิและทะอิโฌ

กลาหาญ และเสียสละ คลายคลึงกับในนิทานพืน้ บาน
โดยโมะโมะตะโรเกิดจากลูกทอ แตมกี ารบรรยายเพิม่
เติมในสวนที่ตาและยายอาบนํ้าใหกับโมะโมะตะโร
ดังประโยค 「お婆さんはすぐに赤ちゃんを抱
きあげて、うぶ湯をつかはせました。」 23

ยายรีบอุมเด็กทารกขึ้นมากอดไว แลวอาบนํ้าอุนให
ทําใหโมะโมะตะโรดูเปนเด็กทารกธรรมดาซึ่งเปนลูก
ของตาและยายจริงๆ
สวนตัวละครยักษในเรือ่ งนีม้ พี ฤติกรรม
เลว คือ ฆาคนและรุกรานชาวบาน โดยขามทะเลมา
ขโมยของและฆาชาวบาน ทําใหชาวบานลําบากมาก
ดังประโยค 「この頃鬼が島から鬼どもが海を

わたって来て、物を取ったり、人を殺したり
して、しやうがありませんでした。」24 ชวงนี้

มีพวกยักษจากเกาะโอะนิงะฌิมะขามทะเลมาขโมย
ของชาวบานบาง ฆาชาวบานบาง ทําใหลาํ บากกันไป
หมด ซึ่งคลายคลึงกับในนิทานพื้นบาน
สําหรับตัวละครผูติดตามในเรื่องนี้มี 3
ตัว คือ สุนัข ลิง และไกฟา ยอมเปนผูติดตามของ
โมะโมะตะโรเพราะคิบดิ งั โกะ ดังประโยค「お腰のも
のはなんでございます。」「日本一の黍団子。
」「一つ下さいお供します。」「よしよし、

“ของที่แขวนที่เอวคือ
อะไรหรือขอรับ” “คิบิดังโงะอันดับหนึ่งของญี่ปุน”
“ขอหนึ่งอันแลวผมจะเดินทางไปดวย” “ไดเลย ได
เลย มาดวยกันสิแลวจะให” ซึ่งทั้งหมดเปนผูติดตาม
ที่ดี คอยชวยเหลือโมะโมะตะโรในการปราบยักษ
ตัวละครในเรือ่ งในเรือ่ ง “โมะโมะตะโร”
ของ มะทุซมุระ ทะเกะโอะ มีลักษณะใกลเคียงกับ
นิทานพืน้ บานโดยใชเนือ้ หาแบบเดียวกัน โดยลักษณะ
ของตัวละครมีความแตกตางจากเรื่องอื่นๆ ที่ผานมา
やるからついて来い。」25

23
24
25

ซึ่งจะเห็นไดวาความยิ่งใหญของโมะโมะตะโรลดลง
เมือ่ เทียบกับเรือ่ งสัน้ ดัดแปลงเรือ่ งอืน่ เนือ่ งจากมีการ
หลีกเลีย่ งภาพลักษณในการเปนผูร กุ รานของโมะโมะ
ตะโร โดยเห็นไดจากลักษณะการเขียนที่อธิบายให
เห็นถึงเหตุผลและความเหมาะสมทีโ่ มะโมะตะโรตอง
เดินทางไปปราบยักษ
3.8 “โมะโมะตะโร” (桃太郎) ของ
อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ (芥川竜之介)
“โมะโมะตะโร” ของอะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ
ตีพิมพในนิตยสารซันเดยมะอินิชิ (『サンデー毎
日』) ฉบับพิเศษฤดูรอน วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.
1924 (ปทะอิไฌที่ 13) โดยมีเรื่องยอดังตอไปนี้
3.8.1 เรื่องยอ
“โมะโมะตะโร” เปนเรื่องราวของเด็ก
หนุมซึ่งเกิดจากลูกทอที่ตกมาจากสวรรค อยูมาวัน
หนึ่ ง โมะโมะตะโรนึ ก อยากจะออกไปปราบยั ก ษ
ตาและยายซึง่ ไมชอบโมะโมะตะโรอยูแ ลวเพราะเปน
เด็กขี้เกียจรีบสนับสนุนเตรียมของใหออกเดินทาง
ระหวางทางไดสุนัข ลิง และไกฟาเปนผูติดตาม
ทั้งหมดทะเลาะกันตลอดการเดินทาง สวนลิงตัดพอ
กับโมะโมะตะโรตลอดวาคิบดิ งั โงะครึง่ กอนทีไ่ ดมานัน้
ไมเพียงพอ จนโมะโมะตะโรยอมยกสมบัติบนเกาะ
ยักษให ลิงจึงเงียบไป สวนยักษนน้ั เปนยักษทรี่ กั สันติ
และไมเคยรุกรานใคร หลังจากโมะโมะตะโรเดินทาง
ถึงเกาะยักษ สุนขั เขาไปกัดยักษหนุม จนตาย ไกฟา ใช
จะงอยแหลมจิกลูกยักษจนตาย สวนลิงนั้นขมขืน
ลูกสาวยักษกอ นฆาใหตาย หลักจากปราบยักษไดแลว
ชีวิตของโมะโมะตะโรก็ถูกยักษรุกรานตลอดเวลา
ไมเคยไดอยูอยางสงบสุขเลย

、pp.234

松村武雄「桃太郎」『日本童話集』世界童話大系 第18巻、大系刊行會 , 1924年7月1日

เรื่องเดียวกัน, pp.235
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3.8.2 ตัวละครโมะโมะตะโร, ยักษ โมะโมะตะโรยังมีพฤติกรรมโออวดตัวเองอีกดวย ดัง
และผูติดตาม
ประโยค「桃太郎は得意そうに返事をした。勿
ในเรื่ อ งสั้ น “โมะโมะตะโร” ของ 論実際は日本一かどうか、そんなことは彼に
28
อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ นัน้ โมะโมะตะโรกําเนิดจาก も怪しかったのである。 」 โมะโมะตะโรตอบ
ลูกทอเชนเดียวกับในนิทานพืน้ บานแตไดเพิม่ เติมตน ดวยทาทางภาคภูมใิ จ แนนอนวาความจริงโมะโมะตะ
กําเนิดของโมะโมะตะโรใหแตกตางไปจากนิทาน โรเองก็ยงั กังขาอยูเ ชนกันวาเปนอันดับหนึง่ ของญีป่ นุ
พืน้ บาน โดยลูกทอของโมะโมะตะโรไหลมาตามแมนาํ้ หรือไม นอกจากนั้นโมะโมะตะโรยังใชประโยชนจาก
นัน้ ไมใชสงิ่ ทีส่ วรรคกาํ หนดแตเปนความบังเอิญทีเ่ กิด ผูที่ออนแอกวาโดยพยายามใหตัวเสียผลประโยชน
อยที่สุด ดังคําบรรยายดังนี「
้ 犬はしばらく強情
ขึ้นจากนกกายะตะงะระซุที่บังเอิญไปจิกโดนลูกทอ นに、「一つ下さい」を繰り返した。しかし桃
ลูกนัน้ ดังประโยค「一万年に一度結んだ実は一 太郎は何といっても「半分やろう」を撤回し
千年の間は地へ落ちない。しかしある寂しい
朝、運命は一羽の八咫鴉になり、さっとその
枝へおろして来た。と思うともう赤みのさし

ลูกทอที่
หนึ่งหมื่นปจะออกลูกเพียงครั้งเดียวนั้นไมเคยตกลง
บนพื้ น ดิ น ในช ว งหนึ่ ง พั น ป ที่ ผ  า นมา แต เช า อั น
เงียบเหงาวันหนึ่ง ฟาลิขิตใหนกกายะตะงะระซุตัว
หนึง่ บินมาเกาะทีก่ งิ่ ไม แลวทันใดนัน้ ก็จกิ ผลทอเล็กๆ
สีแดงตกลงมา และเพิ่มความยิ่งใหญของโมะโมะตะ
โรโดยใหตนทอของโมะโมะตะโรนั้นเปนตนไมของ
เทพอิสะนะงิ และนกกาที่มาจิกลูกทอใหรวงนั้นเปน
นกกาของเทพอะมะเตะระซุโอมิกะมิที่สงมาชวย
จักรพรรดิจมิ มุ นอกจากนัน้ โมะโมะตะโรยังมีพฤติกรรม
ไมกตัญูรูคุณตอตายายที่ตองการเดินทางไปปราบ
ยักษกเ็ พราะโมะโมะตะโรไมอยากลําบาก ดังประโยค
26

た、小さい実を一つ啄み落した。」

「思い立った訣はなぜかというと、彼はお爺
さんやお婆さんのように、山だの川だの畑だ
のへ仕事に出るのがいやだったせいである。

ない。こうなればあらゆる商売のように、所
詮持たぬものは持ったものの意志に服従する
ばかりである。」29 สุนข
ั ยังดึงดันบอกซํา้ ๆ อยูพ กั

หนึ่งวา “ขอหนึ่งลูก” แตไมวาจะพูดวายังไงโมะโมะ
ตะโรก็ยงั ยืนยันอยางหนักแนนวา“ใหแคครึง่ ลูก” การ
ทําแบบนีน้ นั้ เหมือนเปนการคาขาย ซึง่ ทายทีส่ ดุ ผูไ มมี
ก็ยอมตองทําตามคําสั่งของผูมี จะเห็นไดวาโมะโมะ
ตะโรมีพฤติกรรมตรงกันขามกับ โมะโมะตะโรใน
นิทานพื้นบาน เชน อกตัญู หลงตนเอง ตอรองเพื่อ
ประโยชนสวนตน และเปนผูรุกรานยักษ ซึ่งทําลาย
ภาพลักษณวีรบุรุษของโมะโมะตะโรไปอยางสิ้นเชิง
สําหรับตัวละครยักษนั้นเปนยักษที่รัก
สันติ ไมรกุ รานใคร ใชชวี ติ ตามแบบมนุษยทกุ ประการ
ดังขอความตอไปนี้ 「こういう楽土に生を享け
た鬼は勿論平和を愛していた。いや、鬼とい
うものは元来我々人間よりも享楽的に出来上

แนนอนวายักษที่อาศัยอยู
บนแดนสวรรคแบบนีย้ อ มตองรักสันติภาพ ไมสิ ยักษ
」27 สาเหตุที่นึกจะทําก็เพราะเขาไมอยากทํางานที่
ภูเขา แมนํ้า หรือทุงนาเหมือนตาและยาย และ นั้นเปนพวกรักความสนุกสนานมากกวามนุษยมาแต
ไหนแตไรแลว แตหลังจากที่โมะโมะตะโรปราบยักษ
26
27
28
29
30

芥川龍之介、「桃太郎」『芥川龍之介全集

った種族らしい。」30

第三巻』 (筑摩書房、1976年5月15日

เรื่องเดียวกัน, pp.216
เรื่องเดียวกัน, pp.217
เรื่องเดียวกัน, pp.217
เรื่องเดียวกัน, pp.218
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第7 刷発行) 、pp.216.

การใชนิทานพื้นบานในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยใหม : ตัวละครโมะโมะตะโร,ยักษ และผูติดตามในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยเมจิและทะอิโฌ

แลวกลับมาอยูห มูบ า นเดิมกลับไมมคี วามสุขเหมือนใน ปลอบโยนสุนัข พรอมกับสอนลิงเรื่องศีลธรรมของบาว
นิทานพื้นบาน เพราะยักษกลับมาแกแคนอยูตลอด นาย และบอกใหลิงเชื่อฟงคําสั่งของโมะโมะตะโร
เวลา ดังขอความตอไปนี้ 「鬼の子供は一人前にな
ในเรื่องสั้น “โมะโมะตะโร” ของอะกุ
ると番人の雉を噛み殺した上、たちまち鬼が
ตะงะวะ ริวโนะซุเกะ มีตัวละครเหมือนกับในนิทาน
島へ逐電した。のみならず鬼が島に生き残っ
た鬼は時々海を渡って来ては、桃太郎の屋形 พื้ น บ า น แต ผู  เขี ย นได เ พิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดของตั ว
へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとし
ละครใหมีพฤติกรรมที่ตรงขามกับตัวละครในนิทาน
た。」31 เมือ
่ ลูกยักษโตขึน้ ก็ฆา ไกฟา ผูเ ฝายาม แลวก็ พื้นบาน เชน โมะโมะตะโรผูเปนเสมือนตัวแทนของ
กลับไปซอนตัวทีเ่ กาะโอนิงะฌิมะ ไมเพียงเทานัน้ ยักษ เทพกลั บ มี พ ฤติ ก รรมรุ ก รานยั ก ษ ผู  รั ก สั น ติ สุ นั ข
ที่รอดชีวิตบนเกาะโอนิงะฌิมะนั้นบางทียังขามทะเล ลิงและไกฟา ก็ไมมคี วามสามัคคีกนั ไมเชือ่ ฟงโมะโมะ
มาวางเพลิงบานของโมะโมะตะโรบาง มาลอบตัดคอ ตะโร มีพฤติกรรมเห็นแกตวั และระรานผูอ นื่ สวนยักษ
โมะโมะตะโรบาง จะเห็นวามีการดัดแปลงพฤติกรรม รักสันติ ไมชอบรุกรานผูอ นื่ และผูต ดิ ตามทีไ่ มมคี วาม
ของมนุษยและยักษใหตรงขามกับลักษณะทัว่ ไป ยักษ สามัคคี เห็นแกผลประโยชนสว นตน สงผลใหเกิดภาพ
กลายเปนผูถูกรุกราน และมนุษยเปนผูรุกราน
ลักษณใหมของตัวละคร
สวนตัวละครผูต ดิ ตามนัน้ มีทงั้ หมด 3 ตัว
คือ สุนัข ลิง และไกฟา เหมือนในนิทานพื้นบาน แตมี 4. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวละครโมะโมะ
พฤติกรรมทีแ่ ตกตางจากในพืน้ บาน กลาวคือ สุนขั แสดง ตะโร, ยักษ และผูติดตามและบทบาทหนาที่
พฤติกรรมไมพอใจที่โมะโมะตะโรใหคิบิดังโงะตนเพียง ในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยเมจิและทะอิโฌ
ครึ่งลูก ดังคําบรรยายตอไปนี้ 「犬もとうとう嘆息
จากการศึกษาตัวละคร โมะโมะตะโร ยักษ
しながら、黍団子を半分貰う代りに、桃太郎の

ในที่สุดสุนัขก็ถอน
หายใจพรอมกับยอมเปนลูกสมุนของโมะโมะตะโรแลก
กับคิบิดังโงะครึ่งลูก สวนลิงนั้นมีพฤติกรรมไมยอมเสีย
ผลประโยชนสวนตน ดังประโยคตอไปนี้「黍団子の
伴をすることになった。」32

勘定に素早い猿はもっともらしい雉を莫迦にす

ลิงที่คํานวณคิบิดังโงะอยางฉับไวแกลงไกฟา
ที่รอบรูทุกอยาง ที่แสดงใหเห็นภาพการตอรองผล
ประโยชนระหวางโมะโมะตะโรกับลิง สําหรับไกฟานั้น
เปนผูต ดิ ตามทีม่ คี วามอดทน มีเหตุผล และเชือ่ ฟงคําสัง่
ของโมะโมะตะโรมากที่สุด ดังขอความตอไปนี้「しか
る。」33

し雉は犬をなだめながら猿に主従の道徳を教
え、桃太郎の命に従えと云った。」34 แตไกฟา ก็

31
32
33
34

และผูติดตามในเรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากนิทานพื้น
บานเรื่อง “โมะโมะตะโร” จํานวน 8 เรื่อง ตั้งแตป
ค.ศ. 1891 (ป เ มจิ ที่ 24) จนถึ ง ป ค.ศ. 1924
(ปทะอิไฌที่ 13) ผูวิจัยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง
ของรูปแบบตัวละครและบทบาทหนาที่ของนิทาน
พื้นบานในวรรณกรรมญี่ปุน ดังตอไปนี้
4.1.1 การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบ
ตัวละคร
1) โมะโมะตะโร
ตัวละครโมะโมะตะโรในเรื่อง
สั้นดัดแปลงจากนิทานพื้นบานเรื่อง “โมะโมะตะโร”
ทัง้ 8 เรือ่ งนัน้ ยังคงมีภาพลักษณของเด็กทีม่ ตี น กําเนิด

เรื่องเดียวกัน, pp.219-220.
芥川龍之介、「桃太郎」『芥川龍之介全集

第三巻』 (筑摩書房、1976年5月15日

第7 刷発行) 、pp.217.

เรื่องเดียวกัน, pp.217.
เรื่องเดียวกัน, pp.217.
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ไมธรรมดา เชน เกิดจากลูกทอทีไ่ หลมาจากแมนาํ้ ดัง
เชนในเรือ่ ง “โมะโมะตะโร” ของ คุซยุ ะมะ มะซะโอะ
หรือ เกิดจากขนมรูปลูกทอ ดังเชนในเรือ่ ง “อิมะโมะ
โมะตะโร” ของ เคียวโนะวะระเบะอิ เปนตน และเปน
ผูมีพละกําลังแข็งแกรง โดยผูวิจัยสังเกตเห็นลักษณะ
ของตั ว ละครโมะโมะตะโรว า สามารถแบ ง ได เ ป น
2 แบบ คือ ตัวละครที่เปนตัวละครเดียวกับนิทาน
พื้นบาน ไดแก เรื่อง “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” ของ
เคียวโนะวะระเบะอิ, “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ”
ของ อิวะยะ ซะสะนะมิ, “โมะโมะตะโร” ของ มะทุซ
มุระ ทะเกะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ
มะซะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ
และ “โมะโมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ
และตั ว ละครที่ ไ ม ใช ตั ว เดี ย วกั บ ในนิ ท านพื้ น บ า น
ไดแกเรือ่ ง “โอะนิโมะโมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย,
“อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะวะระเบะอิ ซึง่ มัก
พบในเรื่องสั้นดัดแปลงชวงปลายสมัยเมจิ โดยเรื่อง
“โอะนิ โ มะโมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย นั้ น
ตัวละครโมะโมะตะโร คือ ยักษที่เกิดจากลูกทอที่มี
รสชาติขม ชื่อ คุโมะโมะตะโร (苦桃太郎) สวน
“อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะวะระเบะอินั้น
ตัวละครโมะโมะตะโร คือ เด็กที่เกิดจากขนมรูปลูก
ทอและออกเดินทางไปเกาะโอะนิงะฌิมะเลียนแบบ
ตามเรื่องเลาในนิทานพื้นบาน
เมื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลง
รูปแบบตัวละครเปรียบเทียบกับยุคสมัยแลวพบวา
ตัวละครโมะโมะตะโรซึ่งเปนตัวเดียวกับในนิทานพื้น
บานจะไมปรากฎตัวในเนื้อเรื่อง หรือไมมีบทบาท
สําคัญในการดําเนินเรือ่ ง ในผลงานชวงปลายสมัยเมจิ
เชน เรือ่ ง“โอะนิโมะโมะตะโร” (ปเมจิที่ 24) ของ โอะ
สะกิ โคโย ซึ่งเปนเรื่องราวของยักษที่เคยถูกโมะโมะ
ตะโรมาปราบแลวอยากแกแคนโมะโมะตะโรคืน จึง
ไมปรากฎตัวละครโมะโมะตะโรในเรื่อง สวนเรื่อง“อิ
78 jsn Journal Special Edition 2018

มะโมะโมะตะโร” (ปเมจิที่ 28 ) นั้นเปนเรื่องของ
ตัวละครอืน่ ทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากนิทานพืน้ บานจึงมีชอื่
และการเดินทางไปปราบยักษเหมือนเชนในนิทาน
พืน้ บาน สุดทายคือเรือ่ ง“นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” (ปเม
จิที่ 34) ของ เคียวโนะวะระเบะอิ ที่กลาวถึงเรื่องราว
ของโมะโมะตะโรในชวงอายุ 50 ปหลังไปปราบยักษ
มาแลว ถึงแมจะเปนตัวละครโมะโมะตะโรตัวเดียวกับ
ในนิทานพื้นบานแตไมใชตัวละครหลักในการดําเนิน
เรื่อง เมื่อเขาสูชวงตนสมัยทะอิโฌ พบวาผลงานใน
ชวงนีน้ นั้ ตัวละครโมะโมะตะโรมักจะมีบทบาทเปนตัว
แสดงหลักของเรือ่ ง เชน เรือ่ ง “โมะโมะตะโรโสะกุฮะ
นะฌิ” (ปทะอิโฌที่ 3) ของ อิวะยะ ซะสะนะมิ โดย
ยังคงรูปแบบการเลาแบบเลาเรื่องตอจากนิทานพื้น
บาน โดยกลาวถึงพฤติกรรมของโมะโมะตะโรหลังไป
ปราบยักษที่ตองการปกปองเกาะโอะนิงะฌิมะจาก
เมือง “เนะ โนะ คุนิ” โดยมีการใชของวิเศษ เชน
ลูกแกววิเศษและคอนวิเศษในการเรียกพายุจนเรือ
ศัตรูจม หรือการใชผา คลุมพรางตัวเพือ่ แอบเขาไปจับ
ตัวพระราชาในปราสาท ยิ่งกวานั้นสิ่งที่เห็นไดอยาง
ชั ด เจนในผลงานช ว งนี้ คื อ การดั ด แปลงเนื้ อ เรื่ อ ง
เพื่ อ เสี ย ดสี เรื่ อ ง “สงคราม” รวมไปถึ ง “ลั ท ธิ
จักรวรรดินยิ ม ดังทีไ่ ดวเิ คราะหไปแลวในหัวขอที่ 3.2
และ 3.4 เมื่อเขาสูสมัยทะอิโฌแลวลักษณะของตัว
ละครโมะโมะตะโรทีป่ รากฎในผลงานมักเปนรูปแบบ
การเลาเรื่องแบบนําเอานิทานพื้นบานทั้งเรื่องมา
ดัดแปลง เชน เรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ คุซุยะมะ
มะซะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ มะทุ ซ  มุ ร ะ
ทะเกะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ โทะฌิฮโิ กะ
โดยยังคงภาพลักษณของโมะโมะตะโรทีเ่ ปนเด็กวิเศษ
และมีขออางที่เหมาะสมในการไปปราบยักษ แตมี
การดัดแปลงรายละเอียดพฤติกรรมของโมะโมะตะโร
บางสวน เชน การใหเหตุผลในการออกเดินทางไป
ปราบยักษของโมะโมะตะโรวาตองการทําไปเพื่อ
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ทดสอบความสามารถของตนเอง ในเรื่อง “โมะโมะ
ตะโร” ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ ดังที่วิเคราะหใน
หัวขอที่ 3.5 หรือการปฏิเสธไมรับผาคลุมวิเศษ และ
คอนวิเศษจากยักษซึ่งเปนสิ่งของนอกเหนือไปจาก
สิ่ ง ที่ ยั ก ษ ไ ปปล น จากหมู  บ  า นของตนมา ในเรื่ อ ง
“โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ โทะฌิฮโิ กะ เปนตน ตอ
มาเมื่อเขาสูชวงปลายสมัยทะอิโฌ ในผลงานเรื่อง
“โมะโมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ นั้น
กลับมีรูปแบบการเขียนที่แตกตางออกไป โดยเขียน
แบบมีการเลาเรือ่ งเพิม่ เติมในสวนหนา และสวนหลัง
ของนิทานพื้นบาน และยังเปลี่ยนภาพลักษณของ
โมะโมะตะโรใหตรงขามกับในนิทานพืน้ บานอยางสิน้
เชิง กลาวคือใหโมะโมะตะโรกลายเปนผูรุกรานยักษ
อยางไมมีความยุติธรรม
2) ยักษ
ตั ว ล ะ ค ร ยั ก ษ  ใ น เรื่ อ ง สั้ น
ดัดแปลงจากนิทานพืน้ บานเรือ่ ง “โมะโมะตะโร” ทัง้
8 เรือ่ งลวนเปนฝายทีถ่ กู โมะโมะตะโรเดินทางไปตอสู
ดวย แตภาพลักษณของยักษในเรือ่ งสัน้ ทีด่ ดั แปลงมา
นั้นมีความแตกตางกัน โดยผูวิจัยแบงออกไดเปน 3
แบบ ไดแก แบบที่หนึ่ง คือ ภาพลักษณยักษเหมือน
ในนิทานพืน้ บานแตตวั ละครยักษในเนือ้ เรือ่ งไมใชตวั
เดียวกับในนิทานพื้นบานหรือไมมีบทบาทสําคัญใน
เรื่อง ซึ่งพบในเรื่องสั้นดัดแปลงชวงปลายสมัยเมจิไป
จนถึงตนสมัยทะอิโฌ เชน เรือ่ ง “โอะนิโมะโมะตะโร”
ของ โอะสะกิ โคโย ที่พูดถึงราชายักษซึ่งเปนยักษที่
โดนโมะโมะตะโรปราบจึงรูส กึ แคนจนไดสง ยักษทชี่ อื่
คุโมะโมะตะโร เปนตัวแทนยักษเดินทางไปแกแคน
แตสดุ ทายกลับเดินทางไมถงึ ญีป่ นุ จึงไมไดตอ สูก บั โมะ
โมะตะโร, เรื่อง “อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะ
วะระเบะอิ ที่กลาวถึงการเดินทางไปปราบยักษของ
โมะโมะตะโร ซึง่ ในเรือ่ งนีท้ งั้ ตัวละครยักษและโมะโมะ
ตะโรลวนเปนตัวละครคนละตัวกับในนิทานพื้นบาน,

เรื่อง “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” ของ อิวะยะ
ซะสะนะมิ ทีต่ วั ละครยักษไมไดมบี ทบาทหลักในเรือ่ ง
โดยเปนเพียงขารับใชของโมะโมะตะโรเทานั้น แตตัว
ละครที่โมะโมะตะโรไปสูรบดวยกลับเปนราชาของ
เมืองอื่น และเรื่อง “นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ” ของ
เคียวโนะวะระเบะอิ ที่กลาวถึงเพียงแคทรัพยสมบัติ
ของยักษที่โมะโมะตะโรไดมาโดยยักษไมมีบทบาท
สําคัญในเนื้อเรื่องแตอยางใด ดังนั้นภาพลักษณของ
ยักษในแบบแรกจึงเปนภาพลักษณเหมือนในนิทาน
พื้นบานเนื่องจากในเรื่องไมมีการกลาวถึงพฤติกรรม
ของยักษ หรือสาเหตุการเดินทางไปปราบยักษของ
โมะโมะตะโรอยางชัดเจน แบบทีส่ อง คือ ภาพลักษณ
ยักษเหมือนในนิทานพืน้ บานโดยยักษมบี ทบาทสําคัญ
ในเรือ่ ง ซึง่ พบไดในเรือ่ งสัน้ ดัดแปลงชวงสมัยทะอิโฌ
โดยมีลักษณะการเลาเรื่อง โครงเรื่อง พฤติกรรมของ
ตัวละครยักษนั้นเหมือนนิทานพื้นบาน แตมีการ
ดัดแปลงพฤติกรรมของยักษโดยมีการบรรยายถึง
พฤติ ก รรมของยั ก ษ อ ย า งละเอี ย ด เป น เหตุ ผ ล
สอดคลองใหเห็นวาทําไมโมะโมะตะโรจึงตองเดินทาง
ไปปราบยั ก ษ เช น เรื่ อ ง “โมะโมะตะโร” ของ
คุซุยะมะ มะซะโอะ ที่ตัวละครยักษเปนยักษเลวมัก
ออกปลนทรัพยสมบัติของประเทศอื่นๆ อยูเสมอแต
ไมไดมารุกรานที่หมูบานของโมะโมะตะโรเหมือนใน
นิทานพืน้ บาน โดยในเนือ้ เรือ่ งเนนถึงระยะทางความ
หางไกลของเกาะยักษและทรัพยสมบัติที่มี ดังที่ได
วิเคราะหในหัวขอ 3.5 เรื่อง“โมะโมะตะโร” ของ
ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ ที่ตัวละครยักษเปนยักษเลวมี
พฤติกรรมรุกรานและขมขูช าวบาน โดยเนนใหเห็นถึง
พฤติ ก รรมการขู ด รี ด เงิ น และของมี ค  า จากคนใน
หมู  บ  า นซึ่ ง แตกต า งไปจากยั ก ษ ใ นสมั ย ก อ นที่ จ ะ
ทํารายผูคนดวยการกินคน ดังที่ไดวิเคราะหในหัวขอ
3.6, สวนเรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ มะทุซมุระ
ทะเกะโอะ นั้นเปนยักษที่ฆาคนและรุกรานชาวบาน
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โดยเดินทางขามทะเลมาขโมยของและฆาชาวบานจึง
ทําใหชาวบานลําบากมาก สวนแบบที่สาม คือ ภาพ
ลักษณของยักษทตี่ รงขามกับนิทานพืน้ บาน ซึง่ พบได
ในเรื่องสั้นดัดแปลงในชวงปลายสมัยทะอิโฌ โดยมี
ภาพลักษณของยักษที่รักสันติ ไมเคยรุกรานใคร
ซึ่งเปนภาพลักษณที่ตรงกันขามกับในนิทานพื้นบาน
อยางสิ้นเชิง เชน ในเรื่อง “โมะโมะตะโร” ของ
อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ
3) ผูติดตาม
ตั ว ละครผู  ติ ด ตามในเรื่ อ งสั้ น
ดัดแปลงจากนิทานพื้นบานเรื่อง “โมะโมะตะโร”
มีภาพลักษณที่แตกตางกันไปตามชวงเวลา โดยผล
งานในชวงปลายสมัยเมจินั้นตัวละครผูติดตามมักจะ
แตกตางจากนิทานพื้นบาน เชน ในเรื่อง “โอะนิโมะ
โมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย ที่มีปศาจมังกร,
ลิงบาบูนใหญ และหมาปา เปนผูติดตาม มีลักษณะ
พิเศษ คือ ใชพลังวิเศษได และมีขนาดใหญ โดย
ทัง้ หมดใหความรวมมือกับคุโมะโมะตะโรในการออก
เดินทางไปปราบโมะโมะตะโรเปนอยางดี แมจะ
ทะเลาะกันในตอนจบ, สวนเรือ่ ง “อิมะโมะโมะตะโร”
ของ เคียวโนะวะระเบะอิ นั้นมีไก, แรงตัวใหญ และ
สิงโต โดยมีเนื้อกระปองเปนรางวัลใหแทนคิบิดังโงะ
โดยทั้งหมดใหความรวมมือกับโมะโมะตะโรในการ
ออกเดินทางไปปราบยักษเปนอยางดี สวนในเรื่อง
“นิฮงโกะดะอิบะนะฌิ”ของ เคียวโนะวะระเบะอิ นัน้
ไมมีตัวละครผูติดตามปรากฏในเนื้อเรื่อง เนื่องจาก
เปนการดัดแปลงนําเอาตัวละครจากนิทานพื้นบาน
ทั้ง 5 เรื่องมาแตงใหมจึงคงเหลือไวแตตัวละครหลัก
โมะโมะตะโร และการกลาวถึงเรื่องราวที่โมะโมะตะ
โรเคยไปปราบยั ก ษ แ ละได ท รั พ ย ส มบั ติ ม าอย า ง
มากมาย เมือ่ เขาสูช ว งตนสมัยทะอิโฌ พบวาตัวละคร
ผูต ดิ ตามยังมีภาพลักษณเหมือนในนิทานพืน้ บาน แต
มีการเพิม่ ตัวละครผูต ดิ ตามใหมเขาไปในเนือ้ เรือ่ งดวย
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เชนในเรือ่ ง “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” ของ อิวะยะ
ซะสะนะมิ ที่ยังคงภาพลักษณของตัวละครผูติดตาม
ในนิทานพืน้ บานเอาไว แตเพิม่ ตัวละครผูต ดิ ตาม ใหม
คื อ เต า ยั ก ษ , ปลาทรายแดง และกุ  ง ยั ก ษ โดย
ผูติดตามทั้งสามมีบทบาทสําคัญในการชวยโมะโมะ
ตะโรในการเดิ น ทางไปต อ สู  กั บ ราชาแห ง เมื อ ง
“เนะ โนะ คุนิ” เมื่อเขาสูชวงสมัยทะอิโฌแลวพบวา
ตัวละครผูต ดิ ตามในผลงานชวงนีจ้ ะเหมือนนิทานพืน้
บานโดยมีเพียงแค 3 ตัวหลัก คือ ลิง สุนัข และไกฟา
แตจะมีบางพฤติกรรมทีแ่ สดงออกตอการรับคิบดิ งั โกะ
แตกตางกันไป เชน ออกเดินทางไปกับโมะโมะตะโรดวย
เพราะตองการคิบิดังโกะ ในเรื่อง “โมะโมะตะโร”
ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ และ “โมะโมะตะโร” ของ
มะทุซม รุ ะ ทะเกะโอะ หรือออกเดินทางไปกับโมะโมะ
ตะโรเพราะไดรับความเดือดรอนจากพฤติกรรมของ
ยักษเชนกันโดยไมคาดหวังวาจะไดคิบิดังโกะ ใน
เรื่อง“โมะโมะตะโร” ของ ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ สวน
ในชวงปลายสมัยทะอิโฌพบวา มีการดัดแปลงตัว
ละครผูติดตามใหแตกตางไปจากภาพลักษณเดิมใน
นิทานพื้นบาน กลาวคือ ไมมีความสามัคคี ไมไดรูสึก
เคารพโมะโมะตะโรอยางจริงจัง มีพฤติกรรมคลาย
มนุษย เชน ตอรอง ขมขืนยักษ เปนตน ในผลงานเรือ่ ง
“โมะโมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ
4.1.2 บทบาทหนาที่ของนิทานพื้น
บานในวรรณกรรมญี่ปุน
จากการวิเคราะหตวั ละคร โมะโมะตะโร
ยักษ และผูต ดิ ตามในเรือ่ งสัน้ ทีด่ ดั แปลงมาจากนิทาน
พื้นบานเรื่อง “โมะโมะตะโร” จํานวน 8 เรื่อง ตั้งแต
ป ค.ศ. 1891 (ปเมจิที่ 24) จนถึงป ค.ศ. 1924
(ปทะอิไฌที่ 13) จะเห็นไดวา ในชวงปลายสมัยเมจิ
ซึง่ เริม่ มีการเขียนเรือ่ งสัน้ ทีด่ ดั แปลงเนือ้ หาของนิทาน
พืน้ บานเรือ่ ง “โมะโมะตะโร” นัน้ เนนการเขียนแบบ
เลาเรื่องสวนหลังตอจากนิทานพื้นบาน และมีการ

การใชนิทานพื้นบานในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยใหม : ตัวละครโมะโมะตะโร,ยักษ และผูติดตามในวรรณกรรมญี่ปุนสมัยเมจิและทะอิโฌ

ปรับเปลี่ยน ปรับเพิ่ม-ลดตัวละครจากในนิทานพื้น
บาน รวมทั้งมีการสรางตัวละครใหมขึ้นมา โดยเรื่อง
ในชวงแรกจะเนนเนือ้ หาสนุกสนาน ฉากตอสูพ สิ ดาร
แตตอ มาภายหลังเนือ้ หาเริม่ มีการสอดแทรกคําศัพท
คําพูด หรือพฤติกรรมทีแ่ สดงออกเกีย่ วกับ “สงคราม”
ใหเห็น เมื่อเขาสูชวงตนสมัยทะอิโฌพบวา การนํา
นิทานพื้นบานมาใชนั้นมักนําเอาเนื้อหาของนิทาน
พืน้ บานมาใชเหมือนเดิมโดยเนนการดัดแปลงในสวน
ของรายละเอียด เชน ตนกําเนิดของโมะโมะตะโร
พฤติกรรมของยักษ หรือวัตถุประสงคในการออกเดิน
ทางไปปราบยักษของโมะโมะตะโร เปนตน มีการสอด
แทรกใหเห็นถึงการตอตานดานแรงงานอีกดวย สวน
ในชวงปลายสมัยทะอิโฌนั้น มีลักษณะการเขียนโดย
เพิ่มเนื้อเรื่องทั้งสวนหนา และสวนหลังของนิทาน
พื้นบาน โดยเนื้อเรื่องสะทอนใหเห็นทั้งดานสงคราม
และพฤติกรรมที่ไมดีของมนุษย ปรับเปลี่ยนภาพ
ลักษณของตัวละครในลักษณะตรงขามกับในนิทาน
พื้นบาน

ซะสะนะมิ ซึ่งเนนการเขียนแบบเพิ่มเรื่องสวนหลัง
มีการปรับเพิ่ม-ลดตัวละคร และสรางตัวละครใหม
2) ชวงตน-กลาง สมัยทะอิโฌ ไดแก เรื่อง “โมะโมะ
ตะโร” ของ มะทุซมุระ ทะเกะโอะ, “โมะโมะตะโร”
ของ คุซุยะมะ มะซะโอะ, “โมะโมะตะโร” ของ
ซะกะอิ โทะฌิฮิโกะ ซึ่งนําเนื้อหาของนิทานพื้นบาน
มาใชเหมือนเดิมโดยเนนการดัดแปลงในสวนของราย
ละเอียด 3) ชวงปลายสมัยทะอิโฌ ไดแก เรื่อง “โมะ
โมะตะโร” ของ อะกุตะงะวะ ริวโนะซุเกะ ซึ่งเขียน
โดยเพิม่ เนือ้ เรือ่ งทัง้ สวนหนา และสวนหลังของนิทาน
พืน้ บาน และดัดแปลงภาพลักษณของตัวละครใหตรง
ขามกับนิทานพื้นบาน
จะเห็นไดวาผูเขียนไดใชนิทานพื้นบานเปน
โครงเรื่องหลักและดัดแปลงเนื้อหา ตัวละครเพิ่มเติม
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ต  า งกั น เช น เพื่ อ ให เ นื้ อ หา
สนุกสนาน สะทอนเหตุการณทางประวัติศาตรและ
สังคม และสะทอนถึงพฤติกรรมของมนุษย เปนตน

5. สรุป

1) ศึ ก ษารู ป แบบตั ว ละครและบทบาท
หนาทีข่ องนิทานพืน้ บานในวรรณกรรมสมัยใหมญปี่ นุ
ที่ดัดแปลงจากนิทานพื้นบานเรื่อง “โมะโมะตะโร”
ในชวงสมัยโฌวะ
2) ศึ ก ษารู ป แบบตั ว ละครและบทบาท
หนาทีข่ องนิทานพืน้ บานในวรรณกรรมสมัยใหมญปี่ นุ
ทีด่ ดั แปลงจากนิทานพืน้ บาน 5 อันดับของญีป่ นุ ไดแก
“โมะโมะตะโร”, “ฮะนะซะกะจิอ”ิ , “ฌิตะกิรสิ ซุ เุ มะ”,
“ซะรุกะนิงัซเซ็น” และ “คะชิกะชิยะมะ”

เรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากนิทานพื้นบาน
เรื่อง “โมะโมะตะโร” จํานวน 8 เรื่อง ตั้งแตป ค.ศ.
1891 (ปเมจิที่ 24) จนถึงป ค.ศ. 1924 (ปทะอิไฌที่
13) นั้นมีการสรางตัวละคร โมะโมะตะโร ยักษ และ
ผูติดตามแตกตางกันออกไปโดยแบงได ตามชวงป
ดังตอไปนี้ 1) ชวงปลายสมัยเมจิ ไดแก เรื่อง “โอะนิ
โมะโมะตะโร” ของ โอะสะกิ โคโย, “นิฮงโกะดะอิบะ
นะฌิ” และ“อิมะโมะโมะตะโร” ของ เคียวโนะวะระ
เบะอิ, “โมะโมะตะโรโสะกุฮะนะฌิ” ของ อิวะยะ

6. หัวขอศึกษาวิจัยตอไป
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